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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

کنان از مجتمع های مسکن مهر ارزیابی میزان رضایت مندی سا
مطالعه موردی: سایت مسکن مهر فاطمیه شهر یزد

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد محمدرضا رضایی -  استادیار 
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد کمائی زاده1 -  دانشجوی  یعقوب 
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چکیده 
ح و نو بودن آن نیاز به بررسی نتایج  که به علت گستردگی طر ح ملی مسکن می باشد  پروژه مسکن مهر، بزرگترین طر
از  کنان  میزان رضایت مندی سا ارزیابی  مقاله  این  اصلی  رو هدف  این  از  این تجربه احساس می شود.  از  حاصل 
مجتمع های مسکن مهر فاطمیه شهر یزد می باشد. روش این پژوهش توصیفی _ تحلیلی و ابزار جمع آوری اطالعات 
کنان می باشد. جامعه آماری این پژوهش  شامل مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با سا
که برای دقت بیشتر به 400  کوکران 363 نفر برآورده شد  کنان مسکن مهر فاطمیه و حجم نمونه براساس فرمول  سا
نفر افزایش یافت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 انجام شد. براساس یافته های توصیفی 
حاصل از آزمون کای اسکوئر، بین متغیرهای مستقل از قبیل: جنسیت، اشتغال و وضعیت تأهل افراد با رضایت مندی 
از واحدهای مسکونی رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان 
که رابطه متغیر سن با رضایت از مجتمع مسکونی معنی دار و مثبت و رابطه متغیرهای تحصیالت و متوسط  می دهد 
کنان از  که میزان رضایت مندی سا کی از آن است  درآمد ماهیانه معنی دار و منفی می باشد. نتایج تحلیلی تحقیق حا
کنان از شرایط اقتصادی )هزینه  مجتمع مسکن مهر فاطمیه در حد متوسط )3.22 با میانه نظری 3( می باشد و سا
کنان محدوده مورد مطالعه، از معیارهای امنیت،  کردند. سا خرید و تسهیالت وام مسکن( مجتمع اظهار نارضایتی 
روشنایی و تهویه و ویژگی های کالبدی مجتمع اظهار رضایت کرده  و از سایر معیارهای پژوهش در حد متوسط رضایت 
ح مسکن مهر و ارتقای تسهیالت و خدمات در محدوده مورد مطالعه  داشته اند و در نهایت راهکارهایی برای بهبود طر

ارائه شده است.

واژگان کلیدی: رضایت مندی، مجتمع مسکونی، مسکن مهر، سایت فاطمیه، شهر یزد.

تاریخ دریافت: 1391/03/03
تاریخ پذیرش: 1392/10/07
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1. مقدمه
پس از انقالب صنعتی، فرایند شهرنشینی در جهان به طور فزاینده 
کمبود  جمله  از  فــراوانــی  مشکالت  آن  دنبال  به  و  کــرد  رشــد  ای 
از پدیده  را به وجود آورد. در واقع مسکن به عنوان یکی  مسکن 
که بشر همواره با آن دست  های واقعی، از نخستین مسائلی است 
گریبان بوده و در تالش برای دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب،  به 
کشورهای مختلف  معقول و اندیشیده برای آن است. از این رو در 
کشورهای درحال توسعه، سیاست های متنوعی  دنیا و از جمله 
ارائــه شد. در  کم درآمــد  بــرای اقشار  بــرای تأمین مسکن به ویــژه 
و  مسکن  کمبود  زمینه  در  که  مشکالتی  به  توجه  با  نیز  ما  کشور 
بــه عنوان  ح مسکن مهر  گــرانــی آن وجـــود داشـــت، طــر ویـــژه  بــه 
عمومی  اذهــان  در  را  خــود  جــای  دولــت  سیاست  ترین  محوری 
متقاضیان مسکن پیدا نموده است. مسکن یا فضای زندگی باید 
ایجاد  یعنی  از جنبه مادی  یکی  باشد  کارایی  از دو جهت دارای 
حرارت  درجه  مناسب،  امکانات  مناسب،  دسترسی  با  محیطی 
مطلوب، فشارمناسب، رطوبت، نور مناسب و نظایر آن و دیگری 
از نظر جوابگویی به نیازهای معنوی مردم، یعنی ایجاد فضاهای 
اجتماعی؛  رســوم  و  آداب  و  فرهنگ  نوع  و  زندگی  طرز  با  مناسب 
تلفیق  نحوی  ترین  کامل  به  هم  با  شرط  دو  این  که  صورتی  در 
گردیده و  شوند، می توانند سبب ایجاد حس مطلوبیت از مسکن 
درجاتی از رضایت افراد را فراهم آورند )ذبیحی و همکاران،1389: 
کاروضا )2000(، رضایت مستأجر شامل  104(. به عقیده وارادی و 
چهار نوع مجزا از رضایت می باشد: 1. رضایت از واحد مسکونی، 
نــوســازی،  از جمله خــدمــات  ارائـــه شــده  از خــدمــات  2. رضــایــت 
شده  پرداخت  خدمات  و  خانه  اجــاره  کامل  بسته  از  3.رضایت 
 Mohammad,( است  منطقه  و  همسایگی  واحــد  از  رضایت   .4 و 
از  یکی  مسکونی  رضایت  کلی  طــور  به   .)A,M et al, 2010: 21
کثرًا در زمینه محیط های مسکونی مطالعه  که ا موضوعاتی است 
که بخشی از حوزه رضایت از زندگی می باشد و  شده و  ثابت شده  
که رضایت از زندگی ارتباط نزدیکی با رضایت  همچنین بیان شده 
مسکونی دارد )Ge & Kazunori, 2006: 166(. رابطه بین مردم و 
روان شناسی زیست  آن ها یک موضوع مهم در  محیط مسکونی 
محیطی است، زیرا محیط مسکونی یکی از برجسته ترین محیط 
ها در سرگذشت بشری است )Rioux & Werner,2010: 158(. از 
از محیط سکونتی به میزان رضایت در دو  این رو رضایت مندی 
معیار واحدهای مسکونی و محله یا واحدهای همسایگی به طور 
گی های شخصی، فرهنگی و اجتماعی فرد به طور  مستقیم، و ویژ
 .)Galster & Hesser,1981: 735-758( غیرمستقیم بستگی دارد
درواقع رضایت مندی میزان دستیابی افراد به اهداف مطلوب و 
موردانتظار  خدمات  کیفیت  بین  شکاف  مبین  و  است  موردنظر 
میزان  در  مؤثر  عوامل  است.شناسایی  شده  دریافت  خدمات  و 
کنان، می تواند برای تحلیل وضع  رضایت و نارضایتی سکونتی سا
کیفی  سطح  ارتقای  منظور  به  آتی  تصمیمات  سکونتی،  موجود 
محدوده های سکونتی افراد و جلوگیری از تکرار نواقص در سایر 

گردد )رفیعیان و همکاران،1388: 53(.  مکان ها مؤثر واقع 
در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی، مشکل تأمین مسکن 

کم درآمد همواره از مسائل اساسی دولت ها بوده و به  گروه های 
شده  گرفته  پیش  در  آن ها  از  مختلفی  سیاست های  منظور  این 
فروش  دولــتــی،  زمین  ــذاری  گـ وا همچون  سیاست هایی  اســت. 
گذاری مسکن به صورت اجاره به شرط تملیک،  متری مسکن، وا
گذاری حق  حمایت از انبوه سازان، حمایت از مسکن اجاره ای، وا
بهره برداری از زمین و سیاست فعلی تأمین مسکن اقشار مختلف 

اجتماعی با عنوان مسکن مهر )عباسی،1390: 98(.
که در سال 1386 با اهداف ایجاد  ح مسکن مهر، طرحی است  طر
تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن با حذف قیمت زمین، تأمین 
کنترل و جلوگیری از افزایش  کم درآمد و بی بضاعت،  مسکن اقشار 
و  مسکن  تولید  به  بخشی  رونق  مسکن،  و  زمین  قیمت  بی رویه 
کاهش هزینه های مسکن )اجاره بها،  افزایش حجم تولید مسکن، 
رهن و خرید( از سبد هزینه خانوار، تأمین نیازهای انباشتی و آتی 
مسکن و برقراری عدالت در دسترسی به مسکن مناسب و به تبع 

گردید. ح  کاهش فقر و تأمین مسکن جوانان مطر آن 
مهر«  مسکن  »پـــروژه  نــام  به  اخیر  ســال هــای  طی  آنچه  واقــع  در 
جدید  تجربه ای   ، شــده  ح  مطر شهرسازی  و  مسکن  وزارت  در 
بــوده اســت )نسترن و  کم درآمــد  گــروه هــای  تأمین مسکن  بــرای 
می تواند  حاضر  پژوهش  انجام  رو  ایــن  از   .)113 رعــنــایــی،1389: 
و  عمیق  معماری  طراحی  برای  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  به 
کنان  سا نیازهای  با  متناسب  مهر،  مسکن  مجتمع های  کارآمد 

کند. کمک 

2. پیشینه تحقیق
گونز )1997( رضایت مسکونی را  در مطالعات خارجی، آمریگو و آرا
کرده اند. در این مقاله   با رویکرد نظری و روش شناختی مطالعه 
رویکردی نظری و روش شناختی برای مطالعه رضایت مسکونی 
کلی از روابط ایجاد شده بین  ارائه شد و به دنبال ارائه یک نمای 
فرد و محیط مسکونی اش می باشد. این مقاله در دو بخش شکل 
کلی از حالت هنری در رضایت مندی  گرفته است. نخست  دیدی 
از یک مدل  کار،  ارائه شده است. به منظور انجام این  مسکونی 
کند،  می  تحلیل  را  اش  مسکونی  محیط  و   فــرد  بین  روابــط  که 
از این مدل  از نتایج تجربی به دست آمده  کردند و برخی  شروع 
ارائه  که مانع  از مشکالتی  ح داده شد. در بخش دوم، برخی  شر
 Amerigo &( را مورد تحلیل قرار دادند اند  دیدگاه تحقیق شده 

.)Aragones,1997
کنگ  ک مسکن در هنگ  را در امال لیو )1999( رضایت مسکونی 
دو  هر  بر  مؤثر  عوامل  مطالعه  به  مقاله  این  اســت.  کــرده  مطالعه 
میان  در  مسکونی  رضــایــت  بــر  مؤثر  اجتماعی  و  فیزیکی  سطح 
کنگ پرداخته   انتخاب شده در هنگ  کنان منطقه مسکونی  سا
انجام  چندگانه  رگرسیون  و  عاملی  تحلیل  نیز  داده هــا  روی  بر  و 
میان  در  نارضایتی  درک  عوامل  از  نیز  مقایسه  یک  اســت.  شده 
که  کنان مسکن دولتی و خصوصی انجام شده. پیشنهاد شده  سا
پوشش سیستماتیک وسیع تری از موضوع باید از طریق تحقیق 
انجام شود  کنگ  ارزیابی ساختمان در هنگ  فرایند  و تشخیص 

.)Liu,1999(
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در مطالعات داخلی نیز، رفیعیان و همکاران )1388( رضایت مندی 
شهروندان از محیط های سکونتی شهری را مورد سنجش قرار داده 
اند. نتایج حاصله از مجموع شاخص های محاسباتی، بیانگر ارزش 
کنان نواب از محیط سکونتی شان است.  رضایت مندی متوسط سا
از بین مؤلفه های تحلیلی،  روابط همسایگی در حد متوسط برآورد 
تسهیالت  )شامل  محاسباتی  مؤلفه های  سایر  از  کنین  سا و  گردیده 
کالبدی( اظهار  مجتمع، بهداشت مجتمع، دید و منظر، ویژگی های 

نارضایتی کرده اند )رفیعیان و همکاران، 1388(.
بر  ــر  مــؤث ــردی  ــ ف مــتــغــیــرهــای   )1389( هــمــکــاران  و  حــاجــی نــژاد 
بافت  در  را  زندگی  محیط  کیفیت  از  شهروندان  رضایت مندی 
کی  حا تحقیق  های  یافته  کرده اند.  بررسی  شیراز  جدید  و  قدیم 
کیفیت  از  شهروندان  رضایت مندی  میزان  شدید  تأثیرپذیری  از 
گونه ای  محیط شهری، از متغیرهای میزان تحصیالت است، به 
محیطی  ک  ادرا در  تأثیرگذار  متغیر  مهمترین  عنوان  به  را  آن  که 
محیط  کیفیت  شانزده گانه  عــوامــل  میان  در  کــرده انــد.  ح  مطر
متغیرهای  از  را  تأثیرپذیری  بیشترین  ساختمان ها  عامل  نیز 
و  ــژاد  اســت )حــاجــی ن کــالــبــدی داشــتــه  و  اقــتــصــادی، اجتماعی 

همکاران، 1389(.
ذبیحی و همکاران )1390( رابطه بین میزان رضایت از مجتمع های 
مورد  را  انسان  روابــط  بر  مسکونی  مجتمع های  تأثیر  و  مسکونی 
تدوین  فرضیه  ایــن  براساس  تحقیق  ایــن  ــد.  داده انـ قــرار  بررسی 
سبب  می تواند  محیط  یک  از  رضایت  احساس  که  است  گردیده 
که در آن محیط در حال  تأثیرات مثبت محیط در روند روابطی 
از  کی  حا آمــده،  بدست  نتایج  گــردد.  اســت،  انجام  و  شکل گیری 
وجود رابطه قوی بین رضایت از یک مجتمع و تأثیر آن بر روابط 

افراد بود )ذبیحی و همکاران، 1390(.

3. مبانی نظری تحقیق
و  کامروایی  میزان  از  تابعی  عنوان  به  که  رضایت مندی  مفهوم 
مفهومی  می شود،  تعریف  فرد  روانــی  و  جسمی  نیازهای  ارضــای 
که  برخاسته از نظریه های انگیزش و نیازها در روان شناسی است 

همه زمینه ها و ابعاد زندگی را در بر می گیرد. 
و  تمایالت  از  گسترده ای  دامنه  بر  رضایت مندی  مفهوم  درواقــع 
مطلوبیت ها برای رفع نیازهای پایه و یا متعالی انسان اشاره دارد. 
که نمی توانند داشته باشند، تمایل  بسیاری از افراد به چیزهایی 
از  را  خود  نیازهای  این  باید  مختلف  دالیــل  به  بنابراین  و  دارنــد 
انتخاب  دارد،  آن ها وجود  به  کمتری نسبت  تمایل  که  مناطقی 
انتخاب  بتوانیم  داریم  تمایل  که  را  آنچه  وقتی  نمایند.  تأمین  و 
ممکن  که  هرچند  می شود.  حاصل  رضایتمان  نماییم،  کسب  و 
است این رضایت مندی طیف مختلفی را پوشش دهد )رفیعیان 

و همکاران، 1388: 58(. 
یکی از جنبه های رضایت از زندگی، رضایت از محیط مسکونی و به 
تبع آن رضایت مسکونی می باشد. امروزه با توسعه جوامع انسانی 
و تغییر شیوه زندگی و سکونت مردم، توجه طراحان و برنامه ریزان 
کیفیت فضاها و محیط ساخته شده به منظور تأمین رضایت  به 
گرفتن دیدگاه ها و انتظارات  کنان افزایش یافته است. در نظر  سا

را در  کنان در طراحی و خلق فضا و ... حس تعلق به محیط  سا
مجتمع های  کنان  سا رضایت مندی  در  و  داده  افــزایــش  ــا  آن ه
مسکونی مؤثر است. رضایت مسکونی یکی از بیشترین موضوعات 
بررسی شده در زمینه محیط های مسکونی است، زیرا ثابت شده 
می باشد  زندگی  از  رضایت  حــوزه  از  بخشی  مسکونی  رضایت  که 
وابستگی  زنــدگــی  رضــایــت  واقـــع  در   .)Campbell et al, 1976(
 Montgomery & Johansson,( دارد  مسکونی  رضایت  با  نزدیکی 
ارتباط  رضایت مندی  و  مسکونی  محیط  انتخاب  بین   .  )1998
است  طبیعی  معیاری  مسکونی   رضــایــت  دارد.  ــود  وج عمیقی 
مقابل  در  می کند.  قــضــاوت  را  مسکن  انتخاب  در  موفقیت  کــه 
نارضایتی مسکونی ممکن است دلیل مهمی برای مهاجرت باشد 
بین محل  رابطه عمیق  به  با توجه   .)Garling & Friman,2002(
کردن مفهوم شیوه های زندگی  اقامت و شیوه زندگی، برای روشن 
مسکونی به خصوص از منظر تعامل بین انتخاب های مسکونی، 
سال های  در  می کنیم.  تــالش  زندگی  شیوه  و  مسکونی  رضایت 
از ارزش و فراوانی شیوه  گونی حس شخصی  گونا با تنوع و  اخیر، 
از  ارزیــابــی  و  برداشت ها  خواسته ها،  ــردم،  م ترجیحات  زنــدگــی، 
محیط مسکونی نیز بیشتر و متنوع تر شده است. بر این اساس، 
تقاضاهای  و  شهری  مسکن  ترجیحات  تنوع  شدن  روشن  برای 
گون آن ها، درک و ارزیابی محیط های مسکونی ضروری است  گونا
)Ge & Hokao, 2006: 167(. رضایت مسکونی در مطالعات متعدد 
گی های  کاربران )شناختی یا رفتاری( یا ویژ گی های  که ویژ تجربی 
کرده، بحث شده است. در  را بررسی  محیط فیزیکی و اجتماعی 
کننده رفتار  واقع رضایت مسکونی به عنوان یک عامل پیش بینی 
کنان  کیفیت زندگی سا ح  گرفته شده و   معیاری مهم در شر درنظر 
اســت.  مسکونی  تحرک  بــر  مؤثر  عاملی  و  مسکونی  محیط  یــک 
روش  بررسی  به  آن  در  که  کرد  ارائــه  مفهومی  چارچوبی  آمریگو  
از  رویکرد  این  می پردازد.  خود  مسکونی  محیط  با  فرد  تعامالت 
یک مدل رضایت مسکونی است. این امر مطالعه تعامل پویا بین 
فرد و محیط مسکونی اش و تحلیل فرایندهای مختلف شناختی، 
نشان  را  می افتند،  اتــفــاق  تعامل  ایــن  در  کــه  رفــتــاری  و  عاطفی 
گی های عینی محیط مسکونی   می دهد. براساس این مدل، ویژ
گی های ذهنی تبدیل شدند و  به وسیله فرد ارزیابی شده و به ویژ
کردند. به این ترتیب،  به درجه خاصی از رضایت مندی ترقی پیدا 
گی های  ویژ وسیله  به  ذهنی  گی های  ویژ  ،)1( شماره  تصویر  در 
گی های  ویژ مرحله،  ایــن  گــرفــتــه انــد.  قـــرار  تأثیر  تحت  شخصی 
کیفیت  ذهنی شخصی و اجتماعی _ جمعیتی و همچنین الگوی 
که در آن فرد با  مسکونی را در بر می گیرد و  عنصری اصلی است 
نتیجه  می شود.  مقایسه  خود  ایــده آل  و  واقعی  مسکونی  محیط 
از رضایت مسکونی، یک حالت عاطفی مثبت است  ارزیابی  این 
که تجارب شخص را به سوی محیط مسکونی اش هدایت می کند 
یا  که رفتار فرد در راه های خاصی برای حفظ و  و باعث می شود 

گرفته شود. افزایش تجانس با محیط زیست در نظر 
از  یکی  مناسب  مسکن  به  دستیابی  شــد،  ذکــر  که  همان طوری 
تأمین  برنامه های  از  یکی  می باشد.  زندگی  از  رضایت  جنبه های 
در  که  می باشد  مهر  مسکن  ح  طر ما،  کشور  در  مناسب  مسکن 
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سال 1386 با اهداف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن 
کم درآمد و بی بضاعت،  با حذف قیمت زمین، تأمین مسکن اقشار 
مسکن،  و  زمین  قیمت  بــی رویــه  افــزایــش  از  جلوگیری  و  کنترل 
مسکن،  تولید  حجم  افــزایــش  و  مسکن  تولید  بــه  رونق بخشی 
کاهش هزینه های مسکن )اجاره بها، رهن و خرید ( از سبد هزینه 
عدالت  برقراری  و  مسکن  آتی  و  انباشتی  نیازهای  تأمین  خانوار، 
کاهش فقر و تأمین  در دسترسی به مسکن مناسب و به تبع آن 
مهمترین  کارشناسان،  اعتقاد  به  گردید.  ح  مطر جوانان  مسکن 
بــرای  زمــیــنــه ای  و  کــاهــش قیمت مسکن  ح،  ایــن طـــر دســتــاورد 
معتقدند  مسکن  بخش  کارشناسان  است.  درآمدها  کم  اسکان 
استیجار  ح  طر خاطره  تا  گذاشت  میدان  به  پا  مهر  مسکن  ح  طر
با  که وزارت مسکن و شهرسازی  کند. طرحی  ک  از ذهن ها پا را 
کند و چند سال  ورود به ساخت و ساز زمین نتوانست موفق عمل 
بعد طرحی به نام مسکن مهر به شکل و شمایل تازه از راه رسید. 
کردند  ح را نجات بخش بازار مسکن معرفی  مسئوالن امر، این طر
ح را بزرگترین و موفق ترین اقدام در زمینه مسکن دانستند  و طر
ح بر حذف قیمت زمین  که پیش از این تکرار نشده بود. این طر
گذاری ها بدون  از قیمت خانه استوار شده بود و بر این اساس وا
 :1389 شاهدی،  و  )پرهیزگار  گرفت  انجام  زمین  ارزش  احتساب 
به  و  شهری  ح هــای  طــر کلیه  در  بایستی  کــه  نکته ای  امــا   .)46
بحث  گیرد،  قرار  مدنظر  مسکونی  مجتمع های  طراحی  خصوص 
کنان  گی ها و خصوصیات سا طراحی این پروژه ها متناسب با ویژ
حس  مناسب،  ســاز  و  ساخت  با  بتوان  تا  می باشد  آن هــا  آینده 
کلی، رضایت از زندگی را در این  تعلق، رضایت مسکونی و به طور 

مکان ها باال برد.

4. روش تحقیق
روش  حیث  از  و  کــاربــردی  نــوع  از  هــدف  لحاظ  از  پــژوهــش  ایــن 
تحقیق، توصیفی _ تحلیل می باشد و با توجه به ماهیت موضوع 

کم بر این پژوهش از نوع  و شاخص های مورد بررسی، رویکرد حا
کنان  پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه رو در رو با سا
از روش  استفاده  با  نیز  نظری  ح مسکن مهر است. چارچوب  طر
نظر  از  استفاده  با  پرسشنامه  روایــی  است.  شده  انجام  اسنادی 
در  گــردیــد.  اصــالح  و  تأیید  متخصصین  و  راهنما  محترم  استاد 
شده  استفاده  کرونباخ  آلفای  روش  از  پرسشنامه  پایایی  بررسی 
نشان  که  می باشد   0.878 آمــده،  دست  به  آلفای  مقدار  اســت. 

دهنده قابلیت اعتماد بسیار مناسب ابزار تحقیق می باشد.

جدول 1: قابلیت اطمینان ابزار تحقیق )پایائی پرسشنامه(

Cronbach's Alpha N of Items

.878 32
منبع: محاسبات نگارندگان

واحدی   2000 مجتمع  کنان  سا پژوهش،  این  در  آمــاری  جامعه 
که در حال حاضر  تعداد  مسکن مهر فاطمیه شهر یزد می باشد 
از  استفاده  با  بنابراین  می شود.  شامل  را  نفر  و437  هــزار  شش 
 367 آمده،  دست  به  نمونه  حجم  کوکران،  نمونه  تعیین  فرمول 
یافت.  افزایش  نفر   400 به  بیشتر  دقت  بــرای  که  شد  ــرآورده  ب نفر 
به  ح مسکن مهر  از طر پرسشنامه سنجش میزان رضایت مندی 
متغیرهای  به  مربوط  نخست  قسمت  شــد.  تقسیم  قسمت  دو 
مستقل از قبیل: سن، جنس، تحصیالت، وضعیت تأهل، شغل 
ک  و متوسط درآمد با هدف تأثیر این متغیرها بر روی میزان ادرا
مربوط  دوم  قسمت  و  مسکونی  واحــدهــای  از  رضــایــت مــنــدی 
می باشد.  مهر  مسکن  ح  طــر از  رضایت مندی  وابسته  متغیر  به 
و  مدیریت  مجتمع،  تسهیالت  شامل:  )معیارها(  متغیرها  ایــن 
کالبدی،  گی های  و منظر، ویژ تهویه، دید  و  نگهداری، روشنایی 

 )Amerigo & Aragones,1997: 47- 48 :تصویر 1: مدل رضایت مسکونی )منبع
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و  دســتــرســی  اقــتــصــادی،  زیست محیطی،  همسایگی،  ــــط  رواب
متغیرها  ایــن  ارزش گــــذاری  کــه  می شوند  امنیت  و  حمل ونقل 
کم   -2 کم،  خیلی   -1( لیکرت  گزینه ای  پنج  طیف  از  استفاده  با 
،3- تاحدودی، 4- زیاد و 5- خیلی زیاد( صورت پذیرفته است. 
و   SPSS20 ــزار  ــرم اف ن از  اســتــفــاده  بــا  نیز  داده هـــا  تجزیه و تحلیل 
کای اسکوئر1، تحلیل همبستگی  روش های آماری همچون آزمون 

پیرسون و آزمون t تک نمونه ای2 انجام شده است.

1 .4.مدل تحلیلی تحقیق
به  یزد  شهر  مهر  مسکن  ح  طر کنان  سا رضایت  بررسی  منظور  به 
 10 در  را  کنان  سا رضایت  پرداختیم.  میدانی  توصیفی_  پژوهش 
و  مدیریت  نقل،  و  حمل  و  دسترسی  مجتمع،  )تسهیالت  معیار 
منظر،  و  دید  تهویه،  و  روشنایی  امنیت،  اقتصادی،  نگهداری، 
کالبدی، روابط همسایگی و شاخص زیست محیطی(  گی های  ویژ

مورد سنجش قرار داده ایم.

2 .4. تدوین پرسشنامه
کنان سایت مسکن   در این پژوهش برای ارزیابی رضایت مندی سا
پرسشنامه  در  زیر  ح  شر به  ســؤال   32 نرگس(،  )گل  فاطمیه  مهر 

تدوین  و در سایت مسکن مهر فاطمیه توزیع شده است.

5. محدوده مورد مطالعه
همزمان  نرگس(  )گل  فاطمیه  مهر  مسکن  واحدی   2000 مجتمع 
ح مسکن مهر شهر یزد به اجرا درآمــد. این سایت در شرق  با طر
ح تفصیلی این شهر واقع شده است.  شهر یزد و در محدوده طر
می باشد.  نفر  و437  هزار  شش  مجتمع  این  در  کن  سا جمعیت 

مساحت این مجتمع در حدود 27.01 هکتار است.

6. یافته های پژوهش
1 .6.یافته های توصیفی

که جامعه آماری مورد مطالعه از  یافته های تحقیق نشان می دهد 
که  131 زن )32.8 درصد( و 269 مرد )67.2 درصد( تشکیل شده 
از این تعداد 10.2 درصد مجرد و 89.8 درصد متأهل می باشند. 
درصد   34.4 و  شاغل  درصــد   65.6 نیز  اشتغال  وضعیت  نظر  از 
غیرشاغل می باشند و به  لحاظ درآمد ماهیانه، 50.2 درصد دارای 
درآمد 500 هزار تومان و پایین تر و 49.8 درصد دارای درآمد 500 
هزار تومان و بیشتر می باشند. آمار اقتصادی برداشت شده نشان 
نظر  از  متفاوت  قشر  دو  مطالعه،  مــورد  محدوده  در  که  می دهد 

موقعیت اجتماعی_اقتصادی سکونت دارند. 
درصد   39 و  بــاال  به  دیپلم  درصــد   61 تحصیالت،  سطح  نظر  از 
سنی  گروه های  طبقه بندی  پژوهش  این  در  بودند.  دیپلم  زیر 
عبارتست از: 25-20، 30-25، 35-30، 40-35، 45-40 و 45 و 
سنی  گروه های  به  متعلق  سنی  گروه  بیشترین  بنابراین  بیشتر. 

40-35 )34 درصد( و 30-25 )31 درصد( ساله بوده است. 

1  . Chi-Square Test
2  . One Sample T-Test

کنان  سا از  درصــد   91 بر  بالغ  می دهد،  نشان  شــده  مطالعه  آمــار 
درصد  نه  و  نداشته اند  را  خــود  مسکونی  واحــد  تــرک  به  تمایلی 
مابقی مایل به ترک واحدهای مسکونی خود بوده اند )جدول3(.
تأهل،  وضعیت  جنسیت،  ســن،  متغیرهای  اینکه  بــه  توجه  بــا 
متغیرهای  نوع  از  ماهیانه  درآمد  متوسط  و  تحصیالت  اشتغال، 
اسمی می باشند؛ بنابراین برای تعیین میزان ارتباط این متغیرها 
کــای اســکــوئــر و تحلیل  آزمـــون هـــای  از  ــازه رضــایــت مــنــدی  بــا سـ
جــدول4  در  که  همانطوری  شــد.  استفاده  پیرسون  همبستگی 
وضعیت  و  اشتغال  جنسیت،  متغیرهای  بین  شده،  داده  نشان 
تأهل با رضایت از مجتمع های مسکونی در سطح 99 درصد رابطه 

معنی داری وجود دارد.

در  که  پیرسون  همبستگی  تحلیل  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با 
جدول5 نشان داده شده است، بین متغیر سن، با میزان رضایت 
و  دار  معنی  رابطه  درصد   99 سطح  در  مسکونی  مجتمع های  از 
متوسط  و  تحصیالت  متغیرهای  همچنین  دارد.  وجــود  مثبتی 
رابطه  درصد   99 سطح  در  رضایت مندی  سازه  با  ماهیانه  درآمد 

معنی دار و منفی برقرار نموده است.

2 .6.یافته های استنباطی
از  رضــایــت مــنــدی  مــیــزان  تعیین  مــنــظــور  بــه  پــژوهــش  ــن  ایـ در 
مرحله  دو  مطالعه،  مـــورد  مــحــدوده  مهر  مسکن  مجتمع های 
ارتباط  تعیین  برای  نخست،  مرحله  گرفته ایم:  کار  به  را  اساسی 
مجتمع  از  رضایت مندی  وضعیت  و  پــژوهــش  معیارهای  بین 
کای اسکوئر استفاده شده  مسکن مهر فاطمیه شهر یزد، از آزمون 

است. نتایج حاصل از این آزمون در جدول6 آورده شده است.
که در جدول 6 مشاهده می شود، بین زیرمعیارهای  همانطوری 
با  رفــتــار  در  مثبت  تــأثــیــرات  مسکونی،  مجتمع  جمعیت  کــم  تــرا
واحــد  بــه داخـــل  ــاد مناسب  ب و  هــوا  دیــگــران و وضعیت جــریــان 
نبوده  معنی دار  رابطه  مسکونی  مجتمع  از  رضایت  با  مسکونی 
در  مجتمع  در  موجود  واحدهای  تعداد  معیار  همچنین  اســت؛ 
سطح 98 درصد و سایر متغیرهای مؤثر بر سازه رضایت مندی با 
مورد  محدوده  مهر  مسکن  مجتمع های  از  رضایت مندی  میزان 
مطالعه در سطح 99 درصد رابطه بسیار معنا داری برقرار نموده 

است.
رضایت مندی  وضعیت  آوردن  دست  به  منظور  به  دوم:  مرحله 
نمونه ای  تک   t آزمون  از  مهر،  مسکونی  مجتمع های  از  کنان  سا

استفاده شده است.
آزمــون از  نتایج حاصل  تمامی t در جــدول7  برای  نمونه ای   تک 
 زیرمعیارها محاسبه شده و سپس میانگین مربوط به زیرمعیارها
 با هم جمع شده و بر تعداد آن ها تقسیم شده و در نهایت میانگین
اصــلــی ســـازه رضایت مندی مــعــیــارهــای  از  کـــدام  هــر  بــه   مــربــوط 
از رضایت مندی  میانگین  مثال  عنوان  به  است.  شده   محاسبه 
که در  معیار تسهیالت مجتمع عدد 2.94 به دست آمد. از آنجایی 
گردید و رتبه های گزینه ای لیکرت استفاده   پرسشنامه از طیف 5 
میانه عنوان  به   3 عدد  شد،  داده  اختصاص  پاسخ ها  به   5 تا   1 
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1391 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

پنجم شــمــاره   

زیر معیارهامعیارهاهدف

سنجش 
رضایت مندی از 

مجتمع های مسکن 
مهر

تسهیالت مجتمع
امکانات مجتمع )شوتینگ،آسانسور و...( ، پارکینگ مجتمع، نحوه مدیریت ساختمان، نگهبانی، فضای 
تأسیسات  پستی،  خدمات  بهداشتی،  سرویس های  تجاری،  تفریحی،  درمانی،  ورزشــی،  خدمات  سبز، 

آتش نشانی

دسترسی و 
حملونقل

فراوانی حمل ونقل عمومی، تنوع ایستگاه ها، توزیع ایستگاه ها، مسیر دسترسی به واحد مسکونی )راه پله، 
کاربری های شهری، معابر سایت آسانسور، راهروها(، دسترسی مناسب به 

مدیریت و 
نگهداری

کم جمعیت در داخل مجتمع، مناسب بودن دفع  کن عمومی، ترا کیزگی اما تعمیر و نگهداری مجتمع، پا
زباله و پسماند

هزینه خرید، تسهیالت وام مسکناقتصادی

کنترل خالف کاران، مبارزه با جرایم امنیت امنیت مجتمع، امنیت واحد سکونتی، اقدامات امنیتی مجتمع برای 
و جنایات، مناسبت پناهگاه

مناسبت توزیع روشنی روز به طور یکنواخت، مناسبت تهویه طبیعی آپارتمان، وضعیت روشنایی فضاهای روشنایی و تهویه
عمومی

رنگ فضاها، تفکیک حریم های عمومی و خصوصی، دید به مناظر بیرون ساختماندید و منظر

ویژگی های 
کالبدی

نوع واحد مسکونی، ابعاد واحد مسکونی، تعداد اتاق ها، تعداد واحدهای موجود در مجتمع، هزینه های 
ارتفاع سقف،  تعمیر و نگهداری، فرم ساختمان، سبک معماری، فضاهای داخلی و فضاهای خارجی، 

ظاهر بیرونی در مقایسه با ساختمان های مجاور

میزان شناخت همسایه، میزان رابطه با همسایه ها، میزان تمایل به داشتن همسایه های مشابه، میزان روابط همسایگی
دخالت همسایه ها در امور یکدیگر، میزان مشارکت همسایه ها در امور همگانی

فضای سبز مناسب، هوا و جریان باد مناسب، آلودگی صوتی، بو، آلودگی، زبالهزیست محیطی

جدول 2: معیارها و زیرمعیارهای رضایت مندی از مجتمع های مسکن مهر

مآخذ: نگارندگان

تصویر2: موقعیت محدوده مورد مطالعه )ترسیم: نگارندگان(
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1391 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

پنچم شــمــاره   

سؤاالت پژوهشمعیار

تسهیالت 
مجتمع

X1: امکانات موجود در مجتمع شامل امکانات بهداشتی و درمانی به چه میزان رضایت شما را برآورده نموده است؟

X2: امکانات موجود در مجتمع شامل امکانات ورزشی و تفریحی به چه میزان رضایت شما را برآورده نموده است؟

X3: امکانات موجود در مجتمع شامل خدمات پستی، آتش نشانی و پارکینگ به چه میزان رضایت شما را برآورده نموده است؟

X4: از نحوه مدیریت ساختمان به چه میزان احساس رضایت دارید؟

گاز، تلفن و ... به چه میزان راضی هستید؟ X5: از امکانات زیرساختی موجود در مجتمع شامل آب، برق، 

دسترسی و 
حمل ونقل

X6: از نحوه دسترسی مجتمع و متصل شدن به راه های اصلی به چه میزان احساس رضایت می کنید؟

X7: از مسیرهای دسترسی به واحد مسکونی شامل آسانسور، راه پله، راه روها و ... به چه میزان رضایت دارید؟

X8: از نحوه دسترسی به حمل ونقل عمومی شهری به چه میزان احساس رضایت دارید؟

کاربری های مهم شهری به چه میزان راضی هستید؟ X9: از دسترسی مجتمع به خدمات، تسهیالت و 

مدیریت و 
نگهداری

کن عمومی در داخل مجتمع به چه میزان رضایت دارید؟ کیزگی اما X10: از وضعیت پا

X11: از وضعیت دفع زباله و پسماند به چه میزان رضایت دارید؟

کم جمعیت در داخل مجتمع به چه میزان رضایت دارید؟ X12: از وضعیت ترا

اقتصادی
X13: هزینه خرید واحدهای مسکونی به چه میزان رضایت شما را برآورده نموده است؟

X14: از تسهیالت وام مسکن به چه میزان احساس رضایت دارید؟

X15: میزان رضایت از امنیت واحد مسکونی به چه میزان است؟امنیت

روشنایی و 
تهویه

X16: از وضعیت روشنایی فضاهای عمومی به چه میزان رضایت دارید؟

X17: از وضعیت تهویه طبیعی واحد مسکونی به چه میزان رضایت دارید؟

X18: از نور طبیعی واحد مسکونی به چه میزان احساس رضایت دارید؟

دید و منظر

X19: در خصوص نحوه تفکیک و جداسازی عرصه های عمومی و خصوصی در واحد مسکونی خود به چه میزان احساس رضایت می کنید؟

ج واحد مسکونی خود به چه میزان دارای احساس رضایت هستید؟ X20: در خصوص چشم اندازهای قابل رؤیت از داخل به خار

X21: از وضعیت رنگ فضاها به چه میزان احساس رضایت دارید؟

کالبدی

X22: از ابعاد واحد مسکونی به چه میزان رضایت دارید؟

X23: از تعداد اتاق های در دسترس به چه میزان رضایت دارید؟

X24: از تعداد واحدهای موجود در مجتمع به چه میزان احساس رضایت دارید؟

X25: میزان رضایت از ارتفاع سقف واحدهای مسکونی به چه میزان است؟

روابط 
همسایگی

X26: از همکاری همسایه ها نسبت به مسائل همگانی زندگی آپارتمانی به چه میزان راضی هستید؟

X27: از جابجایی همسایه ها در واحدهای اجارهای به چه میزان رضایت دارید؟

X28: زندگی در این واحد مسکونی و در این مجتمع به چه میزان در رفتار شما با دیگران دارای تأثیرات مثبت بوده است؟

X29: زندگی در این مجتمع به چه میزان دارای تأثیرات مثبت در روابط شما با همسایگان بوده است؟

زیست 
محیطی

X30: از فضای سبز مسکونی خود به چه میزان راضی هستید؟

X31: از سکوت و آرامش صوتی مجتمع مسکونی خود به چه میزان دارای احساس رضایت هستید؟

X32: از وضعیت جریان هوا و باد مناسب به داخل واحد مسکونی به چه میزان دارای احساس رضایت هستید؟

کنان طرح مسکن مهر )سایت فاطمیه شهر یزد( جدول 3: پرسشنامه ارزیابی رضایت مندی سا

منبع: نگارندگان
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1391 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

پنجم شــمــاره   

Frequency Percent Valid Percent

Valid

بله 36 9.0 9.0

خیر 364 91.0 91.0

Total 400 100.0 100.0

جنسیت شغل وضعیت تاهل

Chi-Square 47.610 208.220 252.810

Df 1 3 1

Asymp. Sig. 0.031 0.001 0.000

Pearson CorrelationSig. )2-tailed(Nمتغیر مستقل

0.7600.011400سن

0.7880.000400-تحصیالت

0.4960.000400-درآمد

کنان سایت مسکن مهر فاطمیه نسبت به ترک واحد مسکونی جدول 4: میزان تمایل سا

جدول 5: ارتباط بین متغیرهای اسمی با رضایت مندی از مجتمع های مسکونی

 منبع: یافته های تحقیق

 منبع: یافته های تحقیق

جدول 6: نتایج همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل با سازه رضایت مندی

منبع: یافته های تحقیق

تصویر 3: وضعیت میزان رضایت مندی معیارهای سازنده رضایت در مجتمع های مسکن مهر )ترسیم: نگارندگان( 
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1391 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

پنچم شــمــاره   

Chi-Squaredfزیر معیارمعیار
Asymp. 

sign. 

تسهیالت 
مجتمع

421.46030.001امکانات بهداشتی و درمانی

99.69520.000امکانات ورزشی و تفریحی

22.80520.000خدمات پستی، آتش نشانی و پارکینگ

407.67540.012مدیریت ساختمان

گاز، تلفن و ... 234.14030.000امکانات زیرساختی موجود در مجتمع شامل آب، برق، 

دسترسی و 
حمل ونقل

217.20040.000دسترسی مجتمع و متصل شدن به راه های اصلی

217.92540.000مسیرهای دسترسی به واحد مسکونی شامل آسانسور، راه پله، راه روها و ... 

368.22030.000دسترسی به حمل ونقل عمومی شهری

کاربری های مهم شهری 182.96030.000دسترسی مجتمع به خدمات، تسهیالت و 

مدیریت و 
نگهداری

کن عمومی در داخل مجتمع کیزگی اما 168.54030.000وضعیت پا

187.17540.000وضعیت دفع زباله و پسماند

کم جمعیت در داخل مجتمع 225.68020.241وضعیت ترا

اقتصادی
427.65040.000هزینه خرید واحدهای مسکونی

185.10520.000تسهیالت وام مسکن

59.54030.000امنیت واحد مسکونیامنیت

روشنایی و 
تهویه

92.54030.000وضعیت روشنایی فضاهای عمومی

238.64030.000وضعیت تهویه طبیعی واحد مسکونی

63.24520.002نور طبیعی واحد مسکونی

دید و منظر

238.20030.000نحوه تفکیک و جداسازی عرصه های عمومی و خصوصی

ج واحد مسکونی 134.80040.000چشم اندازهای قابل رؤیت از داخل به خار

209.22540.000وضعیت رنگ فضاها

کالبدی

191.66030.004ابعاد واحد مسکونی

202.64030.000تعداد اتاق های در دسترس

71.43520.021تعداد واحدهای موجود در مجتمع

438.86030.000ارتفاع سقف واحدهای مسکونی

روابط 
همسایگی

208.80520.000همکاری همسایه ها نسبت به مسائل همگانی زندگی آپارتمانی

148.66030.000جابجایی همسایه ها در واحدهای اجاره ای

114.06520.230تأثیرات مثبت در رفتار شما با دیگران

291.74030.013تاثیرات مثبت در روابط شما با همسایگان

زیست محیطی

65.74030.000 فضای سبز مسکونی

189.14030.000سکوت و آرامش صوتی مجتمع مسکونی

38.43520.310وضعیت جریان هوا و باد مناسب به داخل واحد مسکونی

کای اسکوئر جدول 7: ارتباط بین معیارهای پژوهش و رضایت مندی از مجتمع های مسکن مهر با استفاده از آزمون 

منبع: یافته های تحقیق
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1391 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

پنجم شــمــاره   

NMeanStd. Deviationزیر معیارمعیار

تسهیالت 

مجتمع

4001.980.666امکانات بهداشتی و درمانی

4001.760.648امکانات ورزشی و تفریحی

4003.950.746خدمات پستی، آتش نشانی و پارکینگ

4002.911.183مدیریت ساختمان

گاز، تلفن و ... 4004.110.958امکانات زیرساختی موجود در مجتمع شامل آب، برق، 

کلی معیار تسهیالت مجتمع -2.94-میانگین 

دسترسی و 

حمل و نقل

4003.520.955دسترسی مجتمع و متصل شدن به راه های اصلی

4003.631.030مسیرهای دسترسی به واحد مسکونی شامل آسانسور، راه پله، راه روها و ... 

4001.871.237دسترسی به حمل و نقل عمومی شهری

کاربری های مهم شهری 4002.081.045دسترسی مجتمع به خدمات، تسهیالت و 

کلی معیار دسترسی و حمل ونقل -2.77-میانگین 

مدیریت و 

نگهداری

کن عمومی در داخل مجتمع کیزگی اما 4002.621.004وضعیت پا

4003.661.085وضعیت دفع زباله و پسماند

کم جمعیت در داخل مجتمع 4003.360.501وضعیت ترا

کلی معیار مدیریت و نگهداری -3.21-میانگین 

اقتصادی

4001.811.002هزینه خرید واحدهای مسکونی

4001.460.678تسهیالت وام مسکن

کلی معیار اقتصادی -1.63-میانگین 

4003.770.940امنیت واحد مسکونیامنیت

روشنایی و 

تهویه

4003.791.255وضعیت روشنایی فضاهای عمومی

4004.190.694وضعیت تهویه طبیعی واحد مسکونی

4004.100.915نور طبیعی واحد مسکونی

کلی معیار روشنایی و تهویه -4.02-میانگین 

دید و منظر

4003.470.693نحوه تفکیک و جداسازی عرصه های عمومی و خصوصی

ج واحد مسکونی 4003.281.321چشم اندازهای قابل رؤیت از داخل به خار

4003.231.067وضعیت رنگ فضاها

کلی معیار دید و منظر -3.32-میانگین 

کالبدی

4003.040.817ابعاد واحد مسکونی

4003.720.913تعداد اتاق های در دسترس

4003.790.682تعداد واحدهای موجود در مجتمع

4004.090.579ارتفاع سقف واحدهای مسکونی

کالبدی کلی معیار  -3.66-میانگین 

روابط 

همسایگی

4003.250.545همکاری همسایه ها نسبت به مسائل همگانی زندگی آپارتمانی

4003.030.855جابجایی همسایه ها در واحدهای اجاره ای

4004.010.645تأثیرات مثبت در رفتار شما با دیگران

4003.590.626تاثیرات مثبت در روابط شما با همسایگان

کلی معیار روابط همسایگی -3.47-میانگین 

زیست محیطی

4002.951.042 فضای سبز مسکونی

4003.580.920سکوت و آرامش صوتی مجتمع مسکونی

4003.820.730وضعیت جریان هوا و باد مناسب به داخل واحد مسکونی

کلی معیار زیست محیطی -3.45-میانگین 

کنان از معیارهای مجتمع های مسکونی مهر جدول 8: نتایج آزمون t تک نمونه ای در رضایت مندی سا

منبع: یافته های تحقیق
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امتیاز رضایت مندی به آمد و میانگین   نظری پاسخ ها به دست 
نتایج جدول به  توجه  با  گردید.  مقایسه  با عدد 3  آمده،   دست 
از رضایت مندی  امتیاز  میانگین  بین  کــه  مــی شــود  مالحظه   7 
 مجتمع های مسکونی و عدد 3 اختالف معنی داری وجود ندارد

.) p>0.06(
که میانگین  بنابراین با توجه به نتایج جدول 7 مالحظه می شود 
امتیاز رضایت مندی از معیار تسهیالت مجتمع های مسکن مهر 
تسهیالت  از  رضایت مندی  که  معنی  بدین  اســت.   3 به  نزدیک 
مجتمع های مسکن مهر محدوده مورد مطالعه در حد متوسط 

ارزیابی شده است.
نتایج آزمون t تک نمونه ای برای سایر معیارهای پزوهش نیز در 

تصویر شماره 2 نشان داده شده است. 
رضایت مندی  میزان  کمترین  می شود،  مشاهده  که  همانطوری 
مطالعه  مـــورد  مــحــدوده  مهر  مسکن  مجتمع های  از  کــنــان  ســا
کنان سایت  اینکه سا یعنی  اقتصادی می باشد؛  معیار  به  مربوط 
قبیل هزینه  از  اقتصادی  از شرایط  یزد  مسکن مهر فاطمیه شهر 
خرید واحدهای مسکونی و تسهیالت وام مسکن راضی نیستند و 

خواستار بهبود شرایط اقتصادی می باشند.
و  امنیت  تهویه،  و  روشنایی  قبیل:  از  معیارهایی  دیگر  سوی  از 
کنان را در بر داشته و در این  کالبدی رضایت زیاد سا گی های  ویژ

میان روشنایی و تهویه باالترین سطح رضایت مندی را در میان 
سایر معیارها به خود اختصاص داده است.

و  حمل  و  دسترسی  مجتمع،  تسهیالت  معیارهای  همچنین 
و  همسایگی  روابط  منظر،  و  دید  نگهداری،  و  مدیریت  نقل، 
داشته  بر  در  را  کنان  سا )متوسط(  نسبی  رضایت  زیست محیطی 

است.
کنان از معیارهای پژوهش  کلی جدول8 میزان رضایت سا به طور 
کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد( نشان  کم،  را در پنج طیف )خیلی 

داده است.
در  رضایت مندی  وضعیت  بیشترین  جـــدول،  ایــن  بــه  توجه  بــا 
گرفته است. یعنی این که میزان رضایت مندی  طیف متوسط قرار 
)نسبی(  متوسط  سطح  در  مهر  مسکن  مجتمع های  از  کنان  سا

می باشد.
در جدول9 نیز این امر به وضوح نشان داده شده است.

میانگین  بین  که  می شود  مالحظه   9 جــدول  نتایج  به  توجه  با 
 4 عــدد  و  مهر  مسکونی  مجتمع های  از  رضــایــت مــنــدی  امتیاز 
مالحظه  بنابراین   .)p  >0.87( دارد  وجــود  معنی داری  اختالف 
که میانگین امتیاز رضایت مندی از مجتمع های مسکن  می شود 
که رضایت مندی از تسهیالت  مهر نزدیک به 3 است. بدین معنی 
مجتمع های مسکن مهر محدوده مورد مطالعه در حد متوسط 

کنان از معیارهای سازه رضایت مندی جدول 9: طیف بندی میزان رضایت سا

 منبع: نگارندگان

NMeanStd. Deviation

رضایت مندی از 
4003.220.874مجتمع های مسکن مهر

جدول 10: سنجش رضایت مندی از مجتمع های مسکن مهر فاطمیه با استفاده از آزمون t تک نمونه ای

 منبع: یافته های تحقیق

وضعیت رضایت مندیمعیار

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
* تسهیالت مجتمع

*دسترسی و حمل ونقل
*مدیریت و نگهداری

*اقتصادی
*امنیت

*روشنایی و تهویه
*دید و منظر

کالبدی گی های  *ویژ
*روابط همسایگی
هر*زیست محیطی
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ارزیابی شده است.
مهر  مسکن  مجتمع های  مدیریت  که  اســت  ضــروری  رو  ایــن  از 
محدوده مورد مطالعه، نسبت به تقویت امکانات و تسهیالت این 
مشارکت  امر  به  اجرایی  تصمیمات  در  و  کرده  مبادرت  محدوده 
کنان نسبت به افزایش  کنان توجه نموده و متناسب با نیاز سا سا
که این امر رضایت  خدمات و امکانات اقدام نماید؛ بدیهی است 
کنان از مجتمع های مسکونی را در بر خواهد داشت و مهم تر  سا

ح ملی خواهد انجامید. اینکه به موفقیت این طر

گیری  7. نتیجه 
 در 

ً
کـــثـــرا کـــه ا ــی اســــت  ــات ــوع ــوض رضـــایـــت  مــســکــونــی  یــکــی از م

که  اســت   شــده  ثابت  و    مطالعه   محیط های مسکونی  زمینه  
گی های  که ویژ بخشی از حوزه رضایت از زندگی می باشد. از آنجا 
محیط  کیفیت  از  نارضایتی  یا  و  رضایت مندی  ک  ادرا در  فــردی 
سکونتی بی تأثیر نیست؛  در این تحقیق به منظور ارزیابی میزان 
از مجتمع های مسکن مهر فاطمیه شهر  کنان  رضایت مندی سا
مستقل  متغیرهای  عنوان  به  را  فــردی  گی های  ویژ ارتباط  یــزد، 
مورد  مسکونی  مجتمع های  از  رضایت مندی  وابسته  متغیر  با 

گرفته است. ارزیابی قرار 
که در حیطه رضایت مندی از محیط های  در مطالعات مشابهی 
آمــده  دســت  بــه  یکسانی  نتایج  تقریبًا  گرفته،  شکل  سکونتی 
که در  است. به عنوان مثال، رفیعیان و همکاران، در مطالعه ای 
انجام داده اند، میزان رضایت مندی  نواب  سال 1388 در محله 
کرده اند.  ارزیابی   )2.95( متوسط  حد  در  را  محله  این  کنان  سا
همچنین »عبدل موهیت« در سال 2010 میزان رضایت مسکونی 
قرار  بررسی  مورد  مالزی  کواالالمپور  در  قیمت  ارزان  مسکن  در  را 
کن  مسا از  کنان  سا نسبی  رضایت  از  کی  حا آن  نتایج  و  ــد  داده ان

.)Abdul Mohit & et al,2010( ارزان قیمت می باشد
کای  آزمــون  از  استفاده  )با  تحقیق  توصیفی  یافته های  براساس 
اشتغال،  جنسیت،  قبیل:  از  مستقل  متغیرهای  بین  اسکوئر( 
مسکونی  واحــدهــای  از  رضایت مندی  بــا  افـــراد  تــأهــل،  وضعیت 
رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل تز تحلیل 
با  ســن  متغیر  رابــطــه  کــه  مــی دهــد  نــشــان  پــیــرســون  همبستگی 
رضایت از مجتمع مسکونی معنی دار و مثبت و رابطه متغیرهای 

تحصیالت و متوسط درآمد ماهیانه معنی دار و منفی می باشد. 
داد  نشان  نمونه ای  تک   t آزمون  از  حاصل  نتایج  دیگر،  سوی  از 
حد  در  شــان  مسکونی  مجتمع های  از  افـــراد  رضایت مندی  کــه 
اقتصادی  بعد  از  از  کنان  سا که  طــوری  به  اســت.  بــوده  متوسط 
از سوی  اند.  بوده  ناراضی  )هزینه خرید و تسهیالت وام مسکن( 
کالبدی  گی های  دیگر از معیارهای روشنایی و تهویه، امنیت و ویژ
مجتمع،  تسهیالت  معیارهای  همچنین  و  انــد  داشته  رضایت 
دسترسی و حمل و نقل، مدیریت و نگهداری، دید و منظر، روابط 
کنان  سا )متوسط(  نسبی  رضایت  زیست محیطی  و  همسایگی 
رضایت مندی  معیارهای  اغلب  بنابراین  اســت؛  داشته  بر  در  را 
میزان  و   گرفته اند  قرار  متوسط  سطح  در  سکونتی  واحدهای  از 
کنان از مجتمع مسکن مهر فاطمیه شهر یزد در  رضایت مندی سا

حد متوسط )3.22( برآورد شده است.
مهر  مسکن  مجتمع های  به  رسیدگی  می رسد  نظر  به  رو  این  از 
فاطمیه شهر یزد و افزایش تسهیالت و امکانات و کاهش مشکالتی 
کنان با آن درگیر هستند در افزایش سطح رضایت مندی از  که سا

محل سکونت شان مؤثر است و ضرورت آن احساس می گردد.
محدوده  کنان  سا وسیله  به  که  اساسی  پیشنهادهای  جمله  از 

ح شده، عبارتند از: مورد مطالعه مطر
کنان مجتمــع 	   انتخــاب مدیریــت مجتمــع بــا مشــارکت ســا

مســکونی.
در 	  کــودکان  ویــژه  ورزشــی  و  تفریحــی  وســایل  اســتقرار   

مهــر. مســکن  مجتمع هــای  محوطــه 
کیفیت تسهیالت مجتمع.	   ارتقای 
 بهبــود وضعیــت دسترســی مجتمــع بــه خدمــات حمل و نقل 	 

کســی. عمومــی شــهر از قبیــل ایســتگاه اتوبوس واحد و تا
 بهبــود وضعیــت بهداشــت مجتمــع از قبیــل نظافــت راهروها 	 

و پله هــا.
مــورد 	  محــدوده  کنان  ســا اساســی  هــای  دغدغــه  از  یکــی   

ماننــد  خدماتــی  کاربری هــای  بــه  دسترســی  عــدم  مطالعــه، 
در  کــز  مرا ایــن  اســتقرار  بنابرایــن  می باشــد.  روزانــه  خریــد  کــز  مرا
کــردن  بــرآورده  در  بســزایی  نقــش  مهــر،  مســکن  مجتمع هــای 

دارد. کنان  ســا روزانــه  نیازهــای 
 اختصــاص قســمتی از اراضــی مســکن مهــر بــه فضــای ســبز و 	 

کــودکان. زمین هــای بــازی 
کنان مجتمع هــای مســکن 	   از بعــد اقتصــادی بســیاری از ســا

مهــر بــرای بــاز پرداخــت وام مشــکل دارنــد و اقســاط وام مســکن 
خــود را افــزون بــر درآمــد ماهیانــه می داننــد. از ایــن رو امیــد اســت 
کاهــش اقســاط وام مســکن متقاضیــان  دولــت محتــرم نســبت بــه 
کاهــش هزینــه  گامــی اساســی در  ح مســکن مهــر اقــدام نمایــد تــا  طــر

کــم درآمــد برداشــته شــود.  زندگــی اقشــار 
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