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ای یافته است ولی و رضایتمندی از مسكن اهمیت ویژههای محیط مسكونی های اخیر توجه به ویژگیدر طی سال

پذیر جامعه همچون مددجویان چندان آمدی متفاوت به خصوص قشرهای آسیبهای درهای گروهتوجه به ویژگی

توان در ها بیشتر میواقع نبوده است. این در حالی است که با شناخت محیط مسكونی این گروهمورد توجه 

باعث بهتر شدن محیط مسكونی و در نهایت رشد  ها توجه نمود و نهایتاًها به آنگذاریها و سیاستریزیبرنامه

باشد و از فهومی چند بعدی میباید گفت که رضایتمندی از محیط مسكونی، م .دشی پایدار شهر شهری و توسعه

در میزان رضایتمندی فرد از محل سكونت ها و شاخصو هر یک از این بعدها  گیرد.های مختلفی شكل میشاخص

نگاشته شده  درآمد از مسكن خود در شهر نیراقشار کمپژوهش حاضر با هدف سنجش رضایتمندی تأثیر دارد. 

-جامعه آماری این پژوهش مددجویان شهری کمیته باشد.تحلیلی می -تحقیق این پژوهش، توصیفی   است. روش

نفر بوده است.  29941، جمعیت این شهر2935باشد، که بر اساس سرشماری سال  میامداد و بهزیستی شهر نیر 

مه استفاده شده ها از پرسشنا صورت تصادفی در دسترس بوده؛ و برای گردآوری داده ها بهروش گردآوری داده

 Spss و  Excel افزارهایدر قالب نرم از دو روش آمار توصیفی و استنباطیها تجزیه و تحلیل دادهبرای  است.

ی مقایسه مستقل برای tای برای سنجش میزان رضایتمندی، تک نمونه tآزمون  ای کهبگونهاستفاده گردید.

که دارای دو ، جنسیت و اشتغال های حمایتگرسازماندرصد عضویت خانوارها در  رضایتمندی در متغیرهای 

ی رضایتمندی بین تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه. و استفاده شده استجامعه و یا دو طبقه هستند، 

تحصیالت، میزان درآمد تقریبی ماهیانه، تعداد خانوار ساکن در واحد مسكونی، زیربنای واحد مسكونی،  هایرمتغی

 كیت مسكن، تعداد اعضای خانوار ساکن در واحد مسكونی، نوع مسكن، سن،تعداد اتاق واحد مسكونی، نوع مال

تک   tنتایج حاصل از آزمون استفاده شده است. که درای سه طبقه یا بیشتر هستند، وضعیت تأهل و مدت سكونت

 تر از حدباال(  9.55شان با میانگین عددی )از محیط مسكونی مددجویانای نشان داد که رضایتمندی نمونه

بر رضایتمندی سن  فردی داللت بر تأثیرگذاری هایثیر ویژگیاز تأفه طرباشد و تحلیل واریانس یکمی (9)متوسط

 بود.
 .، اقشار کم درآمد، شهر نیررضایتمندی، رضایتمندی مسكونی :هاواژه کلید
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 مقدمه  -1-1

فیزیكی، اقتصادی، اجتماعی، مقوله مسكن، بسیار پیچیده و گسترده است و دارای ابعاد مختلف مكانی، معماری، کالبدی و 

مسكن را عنصر اصلی جامعه پذیری افراد نسبت  ،(. از طرفی دیگر99: 2913 )زیاری و دیگران، شناختی و پزشكی استمالی، روان

گیری هویت فردی، روابط اجتماعی و اهداف اند، که در شكلبه جهان، و کاالیی کلیدی در سازمان اجتماعی فضا معرفی کرده

های توسعه ترین شاخص(. مسكن به عنوان یكی از مهمshort,2006:199-200) ای داردراد نقش بسیار تعیین کنندهجمعی اف

(. و آن را نخستین واحد جامعه و مهمترین واحد سكونت 94: 2933 )رفیعی، آیدیافتگی از نظر فیزیكی یا کالبدی به شمار می

 وثوقی،، به نقل از 2932 زرگر و همكارانهادیزاده) دانندریزی میهای برنامهترین واحد طرحی کوچکدهندهنشان و هاانسان

2933.) 

گیرد، کل محیط مسكونی را مفهوم مسكن عالوه بر ساخت فیزیكی یک خانواده که به عنوان سرپناه مورد استفاده قرار می

های عمومی ضروری مورد نیاز بهزیستی خانواده و طرحگیرد که شامل کلیه خدمات و تاسیسات اجتماعی و تسهیالت می نیز در بر

های سكونتی براسـاس نظریـه تحلیل و ارزیابی شرایط کیفی محیط (.21:2919)مخبر، اشتغال، آموزش و تندرستی افراد است

ـطح کلـی های تجربی، رویكردی است کـه امروزه بـرای شناسـایی سهای کمی و مدلرضـایتمندی سـكونتی و بـه واسـطه روش

هـا در میـزان کیفیـت محـیط پـذیر، وزن و اهمیت نسبی آنهای محیطی نـامطلوب و آسـیبکیفیـت محـیط سكونت، مولفه

 (.12:2913)رفیعیان و دیگـران،  رودسكونت به کار می

پی آن حفظ کیفیت با این حال، اگر چه معموالً اهمیت نسبی کیفیت محیط هنوز موضوعی مورد بحث است، اما بهبود و در 

همیت محیط زیست در دیگر ابعاد زندگی، توان به اهمیت حیاطی برخوردار است. دلیل این امر را میمحیط مسكونی شهری از  ا

هیت ویژه محیط مسكونی، نقش فزاینده محیط مسكونی شهری به عنوان سكونتگاه اصلی انسان، و افراد زیادی که تحت تأثیر ما

 (.95: 2935مسكونی شهری خود هستند، نسبت داد )رفیعیان و مولودی، شرایط غالب محیط 

-های ملی، منطقهریزیی پایدار شهری در چهارچوب برنامهریزی آن در راستای توسعهبنابراین، لزوم توجه به مسكن و برنامه

مشكالت شهروندان را برطرف کرده و ریزی، های برنامهگیری از دانش و تكنیکشود تا بهرهای و شهری، بیش از پیش احساس می

 (.11: 2932و همكاران،  )هادیزاده زرگر ت و آسایش و رفاه، برای آنان فراهم شودیطی آرام و سرسبز، همراه با امنیّدر نتیجه، مح

 بیان مسئله -1-2

افزایش چشمگیر و رشد سریع تولیدات صنعتی و چرخش اساسی در اقتصاد شهری،  21 به دنبال انقالب صنعتی در قرن

های شهری و افزایش ناگهانی مهاجرت از روستا به شهر، رشد جمعیت شهری شتاب گرفته و باعث رشد سریع شهرنشینی درآمد

(. در 952: 2913)لسنگی، گردید، به نحوی که بسیاری از مراکز شهری نتوانستند خود را با هجوم ناگهانی مهاجران تطبیق دهند

وزون شروع به توسعه نمودند. با بروز تحوالت جدید شهرها به ویژه شهرهای بزرگ به سرعت تغییرات و نتیجه شهرها به طور نام

آمیز شهرها و به صورت ها به شكل رشد سریع جمعیت و گسترش فیزیكی شتابهایی را پذیرا شدند این دگرگونیدگرگونی
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 سوئی آثار های گذشتهدهه در شهرنشینی شتابان رشد و تجمعی (. افزایش2919 )مشهدی زاده، نامتعادل و ناهماهنگ بوده است

 استانداردهای افت و فقر ای،حاشیه ایجاد محالت شهر، ناموزون کالبدی توسعه به توانمی آن جمله از که است داشته دنبال به را

(. 221: 2919 دیگران، و حسامیان) نمود اشاره امكانات شهری برخورداری از در نابرابری نهایتاً و خدماتی مراکز زندگی در کمبود

گسترش پدیده شهرنشینی از یک طرف و رشد جمعیت از طرف دیگر، در دوران نوین اقتصادی، موجب شده است که پدیده تأمین 

ای وسیع از کمبود مسكن و نیاز به مسكن ارزان قیمت مسكن به عنوان یكی از معضالت اصلی جوامع مطرح باشد. این معضل دامنه

گیرد به همین دلیل از اواخر قرن نوزدهم به بعد، یكی از محورهای عمده قاضای فزاینده برای مسكن با کیفیت باالتر را در بر میتا ت

 (. 2: 2932 )عبدی و همكاران، ها در اقتصاد، بخش مسكن بوده استمداخله دولت

همواره دست به گریبان بوده و همواره در تالش های واقعی، از نخستین مسائلی است که بشر مسكن به عنوان یكی از پدیده

های اخیر به عنوان یكی از معضالت طبقات مین نیاز مسكن طی دههأت. برای دگرگونی و یافتن راه حلی مناسب برای آن است

رنشینی که مد در کشور بوده است. عواملی مانند افزایش جمعیت و ازدیاد تمایل به شهآهای کم درخصوصا خانواده، مختلف جامعه

موجب افزایش تقاضا برای مسكن شده است، کاربرد مصالح کم دوام و وقوع سوانح غیر مترقبه و ویرانگر که موجب کاهش مسكن 

اجتماعی و  های روانی،و سن جوان متقاضیان در ورود به بازار مسكن که باعث بروز بحران ذبه مسكن ملكیموجود گردیده است جا

رویه از های بیمهاجرت ،های بافت مسكونی و در نهایت تزاید فقر در جامعهستگاه شده است، ناهنجاریاختالل در نظم موزون زی

انرژی و منابع انسانی، تخریب خاک  ودگی محیط زیست، سنگینی ترافیک و به هدر رفتن وقت وآلمناطق روستایی به شهری و 

در چند سال اخیر بر معضل  بین عرضه و تقاضا عدم تعادل ما ها،رویه قیمتهای خدمات شهری، افزایش بیرزی، هزینهوخوب کشا

 .(2932 )ابراهیم زاده و مروجی، کمبود مسكن)مسكن مناسب( به مراتب افزوده است

 «کمال درجه» وصف برای همچنان اما است، دشوار امری بسیار پدیده یک کمال درجه شرح که حال عین در کیفیت، واژه

 متمایز کردن باعث مشخص که صفات یا خصوصیات شود: مجموعهمی بیان این چنین جامع تعریفی در رود.می کار به ای هرپدیده

 و قضاوت دیگر چیزی مقایسه با در چیزی فروتری یا مشابهت برتری، مورد در که سازدرا قادر می ما شده، دیگر اشیای از شی یک

 و  بودن بدتر یا بهتر  در مورد عملكردی نظر از و بودن، بد یا خوب بودن، زشت یا زیبا درمورد زیباشناختی نظر از و نماییم حكم

 است مفهومی که حال عین یعنی در است؛ طرفه دو مفهومی (. کیفیت 22: 2913 صالحی، ) نماییم حكم و قضاوت آن بودن کارآمد

 (.5: 2933)گلكار، دهدنمی تعریف به تن نیز به سادگی مقابل در ولی واضح و روشن

-اندازه اامّ است، شده مطرح کیفیت محیط سنجش برای عام معیار یک عنوان به رضایتمندی مختلف، پژوهشگران دیدگاه از

 از رضایت میزان به مربوط اتادبیّ مرور و بررسی با دارد. بستگی عوامل بسیاری به و است پیچیده سكونتگاه از رضایت میزان گیری

 اجتماعی،  اقتصادی، شخصی، مختلف شرایط در شخص و هر سوی از رضایت میزان درک که سكونتی، مشخّص شده محیط

 Van) بردمی باالتر را پیش بینی قدرت ها،و تحلیل تجزیه به شخصی هایویژگی کردن است. اضافه متفاوت فیزیكی و فرهنگی

Poll, 1997جمعیتی،  عوامل به توانمی رضایت بر مؤثّر فردی هایویژگی (. از جمله294: 2935 همكاران، و نژاد؛ حاجی

 و آینده به و امید هاسكونتگاه جنسیت، سن، همچون خانوار و شخصی هایویژگی از کرد. برخی اشاره و انتظارها هاارزش شخصیتی،

-عوامل رضایت تأثیر است قرار که مستقلی متغیر عنوان به را مندیرضایت کلی به طور .گذارند تأثیر کیفیت ادراک روی بر مالكیت

 نیازهای شدن برآورده از ناشی خرسندی احساس کنیممی تعریف گونه این پژوهش این در شود، بررسی آن روی بین مندی پیش



 

  

51 

 

 (Foo, 2000; Anderson, 2005)  است الزم نخست مندیرضایت میزان سنجش برای رو این است از مختلف مراتب در انسانی

 کرد. گیریاندازه را ساکنان مندیمیزان رضایت بتوان نیازها این شدن برآورده میزان سنجش با تا کرد شناسایی را مسكونی نیازهای

 با ولی دارند متفاوتی نیازهای زندگی محل خاص هایویژگی و متفاوت های شخصیتیویژگی به توجه با هاانسان که است طبیعی

 (.12: 2911 همكاران، و )رفیعیان مشترکاند انسانی اساسی نیازهای در وجود این

 برعكس و است فرهنگی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، گوناگون هایحوزه به رضایت تسرّی ساز زمینه زندگی از مندیرضایت

ناامیدی،  رفتاری، مشكالت و هاداشت. افزایش تنش خواهد کالن و میانه خرد درسطح فراوانی آثار زندگی، از رضایت کاهش

 چون پیامدهایی کالن نیز و میانه درسطح که است خرد حسط در زندگی از نارضایتی منفی آثار جمله ازو...  افسردگی اضطراب،

 هایجنبه از (. یكی11: 2911 هاشمی، )عظیمی داشت و... خواهد گراییعام تعاون، اعتمادکنندگی، جویی، مشارکت روحیه کاهش

 تموضوعا ترینبیش از یكی مسكونی رضایت .باشدمی مسكونی رضایت آن به تبع و مسكونی محیط از رضایت زندگی، از رضایت

 )باشدمی زندگی از رضایت حوزه از بخشی مسكونی رضایت شده که ثابت زیرا است، مسكونی هایمحیط زمینه در شده بررسی

Campbell et al, 1976) .  بر کالبدی و تسهیالت مسائل بر عالوه ساکنان که دانست وضعیتی توانمی را رضایتمندی سكونتی 

 معیار و دارند رضایت خود مسكونی محیط در هاکیفیت آن از و دارند توجه ساکنان نیز بین مناسبات و و فرهنگی اجتماعی مسائل

 مورد ساکنان ارزیابی معیار عنوان به که است زندگی محیط از قبول قابل حد یک است. خود مسكونی محیط ها ازارزیابی آن

 .(choudhury,2005) گیردمی قرار استفاده

های اکولوژیكی، گزینیند موجب جداییتوامی مردمی مختلف هایگروه از و رضایتمندی عدم توجه به مسئله کیفیت زندگی 

محیطی، ایجاد شكاف میان  ، انسانی و زیستاخالقیهای جتماعی در شهرها، فقر و نابرابری، آلودگینشینی، شمال و جنوب احاشیه

از این رو سنجش کیفیت زندگی و کیفیت   .(292: 2932)سرائی و همكاران،  ها از یكدیگر شودمختلف شهر و جدایی آنهای بافت

های مدیریت شهری است که کشور ایران و حتی شهر نیر از آن مستثنی نبوده و تالش در جهت محیط مسكونی یكی از برنامه

ی شهرها و به مراتب با رویهی بیکیفیت مسكن مناسب حائز اهمیت خواهد بود در همین راستا با توجه به توسعهشناخت کمیت و 

افزوده شدن بر جمعیت شهرنشین طی روندهای مهاجرت از اقتصاد کوچک به بزرگ، مهاجرت از روستا به شهر، تشكیل خانواده 

یتاً این گسترش جمعیت و توسعه ناموزون شهر همگام با توسعه و رفاه های جدید و... باعث گسترش شهرهای بزرگ شده که نها

زندگی شهرنشینی آن همگام نبوده است علت این امر در آن است که مردم در تأمین مسكن مناسب برای خود و خانواده خود برای 

های ارزان قیمت، لت ناچار به سوی مسكنناتوانند به همین ع هاقتصادی بنابر شرایط درآمدی آنیافتن سر پناه مناسب و به صرفه ا

گونه از مساکن دارای مشكالت ها بسیار پایین و زندگی در اینآورند که سطح کیفیت این نوع از خانهفرسوده و کوچک روی می

ی رواج و های غیررسمی سكونتگاهها پدیدهبسیار فراوانی است در مقابل شهرهای بزرگ شهرهای کوچكی نیز قرار دارند که در آن

شهر های های نامناسب و فرسوده و محلهخانههایی با شرایط نامناسب اقتصادی دارای گسترش نیافته است ولی همچنان خانواده

تری نسبت به شهرهای بزرگ شهروندان این گونه از شهرها دارای مشكالت متفاوت نیستند.های اساسی و... برخوردار از زیرساخت

ت ها حائز اهمیّهای این شهرها در جهت توسعه و آبادانی آنزندگی و محیط مسكونی هر یک از محله هستند که بررسی وضعیت

بیشتر  قشر ضعیف  ت جمعیت این شهرها دارای درآمدی متوسط رو به پایین بوده و در مقابل درصدی نسبتاًاست چرا که اکثریّ

آنها از محیط مسكونی و مسكن و تالش در جهت رفع این خألها دهد که شناخت نوع رضایتمندی جامعه این شهرها را تشكیل می
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های آسیب پذیر شهرهای کوچک دارای ت بسزایی خواهد بود در این میان سنجش و ارزیابی وضعیت رضایتمندی گروهدارای اهمیّ

کمبودها نیز مهم است.  ت بسیار زیادی است چرا که با شناخت کمبودها و نیازهای این خانوارها و تالش در جهت رفع ایناهمیّ

ت محیط مسكونی قشر ت زندگی و کیفیّپذیر، سنجش کیفیّبنابر ارائه ضروریات الزم در جهت رضایتمندی سكونتی قشر آسیب

-مددجویان کمیتهندی مت است در همین راستا هدف اصلی این پژوهش سنجش و ارزیابی وضعیت رضایتپذیر حائز اهمیّآسیب

عواملی که موجب بهبود یا کاهش  از محیط مسكونی و مسكن خود در شهر نیر در استان اردبیل است امداد و بهزیستی

 بین قشرها به منظور بهبود کیفیت زندگی در ستگذاریسیا ها وریزیبرنامهند شناسایی کنیم تا در رو است را شدهرضایتمندی 

  استفاده شوند. ضعیف

های شهری دارای معیت کمی نسبت به سایر شهرهای استان و از لحاظ زیرساختاین شهر از شهرهای کوچک و دارای ج

ها در این شهر و متكی بودن به کشاورزی و دامداری محدود موجب پایین باشد فصلی بودن بسیاری از شغلکمبودهایی زیاد می

های مختلف شهری از لحاظ ویژگیرسد که چنین به همین ترتیب چنین به نظر می .بودن درآمد مردم در این شهر شده است

های مسكن و رضایت از محیط مسكونی در این شهر در باشد، اما از نظر ویژگیها و مشكالت بسیار فراوانی میزندگی دارای کاستی

از بین رفته و  های قدیمی کامالًکه بافت دانند چرامی 2935ی اسفند سال بین اهالی بسیار باال بوده است. که علت آن را زلزله

در این  .اندها پرداختهبه نوسازی مسكنبا اخذ وام مسكن  کردندزندگی می های نامناسباهالی که پیش از این تاریخ در مسكن

های بلند مدت با همیاری و اعطای وام ،اندکه وضعیت نامناسب اقتصادی قرار داشتهامداد و بهزیستی میان مددجویان شهری کمیته

اند. با گذشت دو دهه از وقوع زلزله هنوز هم این نهادها در این هایی اقدام نمودهامداد و بهزیستی به ساختن خانهکمیته با سود کم

ی مددجویان مالک مسكن ای که از مددجویان کمیته امداد همهای را دارند. به گونهامر مهم ساخت مسكن فعالیت بسیار گسترده

سازی های صورت گرفته عملیات ساختمانبهزیستی فقط چند مورد مالک نیستند که طی بررسی خود هستند و از میان مددجویان

با  اندهای قید شده ساخته شدههای مسكن مددجویان که با همیاری سازمانشناخت و بررسی ویژگی ها به پایان نرسیده است.آن

ها بر اساس های آنسازیو تطبیق خانه وارهای مددجویانبرد رفع خألها و نیازهای خانها و تالش در پیشنیازهای زندگی آن

چرا که این قشر به عنوان قشر کم درآمد  .باعث باال رفتن رضایت از مسكن و در نهایت رضایت از زندگی خواهد شد هانیازهای آن

توان به ها میگی خود آنی مسكن هستند که تنها از طریق بررسی و شناخت وضعیت زندهای بسیار زیادی در حیطهدارای کاستی

 های دیگر.ها پرداخت و نه از راه و روشحل آن

 ف( پژوهشهداف )اهد -1-3

گیرد این پژوهش نیز در جهت با توجه به این اصل که اقدام به هر عمل و پژوهشی همگام با هدف و آرمانی خاص صورت می

 رسیدن به نتیجه، دارای دو دسته از اهداف کلی و اهداف جزئی است. 

 درآمد از مسكن خود در شهر نیر می باشد.مندی اقشار کمهدف اصلی این تحقیق بررسی میزان رضایت

 این پژوهش نیز عبارتند از: اهداف جزئی و

 .آنها از مسكن خود رضایتمندیدرآمد در میزان اقشار کم جنسیتنقش و شناخت بررسی 

 .آنها از مسكن خود رضایتمندیدرآمد در میزان نقش سن اقشار کمو شناخت بررسی 

 .آنها از مسكن خود رضایتمندیدرآمد در میزان اقشار کم وضعیت تأهلو شناخت  بررسی
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 آنها از مسكن خود رضایتمندیدرآمد در میزان اقشار کم وضعیت اشتغالو شناخت بررسی 

 .آنها از مسكن خودرضایتمندی  درآمد در میزاناقشار کم میزان تحصیالتنقش و شناخت بررسی 

 .آنها از مسكن خود رضایتمندیدرآمد در میزان اقشار کم میزان درآمد تقریبی ماهیانهنقش  و شناخت بررسی

 .آنها از مسكن خودرضایتمندی درآمد در میزان اقشار کمنقش تعدادخانوار ساکن در یک واحد مسكونی و شناخت بررسی 

 آنها از مسكن خود. مندیدرآمد در میزان رضایتنقش زیربنای واحد مسكونی اقشار کمو شناخت بررسی 

 درآمد در میزان رضایتمندی آنها از مسكن خود.نقش تعداد اتاق واحد مسكونی اقشار کم و شناخت بررسی

 مندی آنها از مسكن خود.درآمد در میزان رضایتنی اقشار کممالكیت واحد مسكو نقش نوعو شناخت بررسی 

درآمد در میزان رضایتمندی آنها از مسكن نقش تعداد اعضای خانوار ساکن در واحد مسكونی اقشار کمو شناخت بررسی 

 خود.

 های( پژوهشالسؤال )سؤ -1-4

 :شده استبا توجه به اهداف بیان شده در این پژوهش سواالت اساسی زیر مطرح 

 سطح رضایتمندی از مسكن بین مددجویان کمیته امداد و بهزیستی  به چه میزان است؟  -2

 های مسكونی تاثیردر میزان رضایتمندی آنها از کیفیت محیط های شخصی مددجویان کمیته امداد و بهزیستیآیا ویژگی -2

 گذار است؟

 های( پژوهشفرضیه)فرضیه - 1-5

 گردد.های زیر ارائه میتوجه به سواالت ارائه شده فرضیهبا 

 در شهر نیر در حد متوسط است. مددجویان کمیته امداد و بهزیستیرسد سطح رضایتمندی از مسكن در بین به نظر می -2

ها از کیفیت محیط مسكونی آن در میزان رضایتمندیهای شخصی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی  رسد ویژگیبه نظر می -2

 .وثر است.مدرآمد در شهر نیر در بین اقشار کم

 همّیت پژوهشاضرورت و  -1-9

شود، از میهای توسعه یافتگی و یكی از نیازهای اساسی انسان محسوب باتوجه به این موضوع که مسكن یكی از  شاخص

ی گونه که در قانون اساست باالیی برخوردار است. همانای از اهمیّریزی برای آن در هر جامعهطرف دیگر جایگاه مسكن و برنامه

های مختلف مردم نیز های مسكن گروهن و منزلت هر انسانی اشاره شده است بررسی ویژگیکشور ایران به داشتن مسكن در شأ

-ها در جهت بهبود وضعیت مسكن گروههای مختلف و ارائه راه حلت سكونتگاهت و کیفیّا که با شناخت کمیّچر ،ت استحائز اهمیّ

سنجش مطلوبیت جهت . رضایتمندی معیار اصلی ی مسكن و بدمسكنی را نداشته باشیمشود که در کشور دیگر دغدغهها باعث می

-مش و رضایتشود: محیطی با کیفیت باال، احساس آراتوصیف میشود و محیط مسكونی بدین گونه محیط مسكونی مطرح می

های مسكن اقشار تحت از این رو شناخت ویژگیدهد انتقال می لبدی، اجتماعی و نمادینمل کامندی را به ساکنان از طریق عوا

شود و بیشتر در معرض تهدیدات پذیر جامعه تلقی میهای کمیته امداد و سازمان بهزیستی که به عنوان اقشار آسیبحمایت نهاد
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 و تالش برای بهبود آنهای اقشار کم درآمد محلهتا ضمن شناسایی وضعیت کیفیت محیط در  ای دارد.بیرونی هستند اهمیت ویژه

 .ارائه گرددشناسایی و  نیر ها در شهرمسكن و محیط سكونتی آن سبی برای توسعهالگوهای مناو ارائه 

 ی پژوهشپیشینه -1-7

از تحقیقات  چند نمونهبه  در اینجاهای مختلفی بوده است. هشمندی سكونتی خانوارها، موضوع پژوبررسی سطح رضایت

 : شوداشاره می از محیط مسكونی رضایتمندیانجام شده در زمینه 

له در مورد است، این مقاجران در نروژ نگاشته های مهااز زندگی در میان بچه رضایتمندی ای با عنوانمقاله( 2552) 2الکلند

دهد فرزندانی که زمینه مهاجرت قبلی نتایج تحقیق نشان میکه فرزند مهاجران کشورهای شیلی، پاکستان، ترکیه و ویتنام است. 

ت جران در میزان رضایهای مهاعی خانوادهجتماند، ولی پایگاه اقتصادی و ااشان بودهشتند، دارای رضایت باالتری از زندگیدا

می کمترین میزان رضایت از زندگی را به یایی دارای بیشترین رضایت از زندگی بوده و فرزندان ویتنادخیلند. فرزند مهاجران شیلی

 25کند؛ عوامل شخصی بیش از نس متغیر وابسته را تبیین میدرصد از واریا 4مل جمعیتی اند. در حالی که عواختصاص دادهخود ا

ها برد. پاکستانیهای هم قوم رضایت از زندگی را باالتر میکند. زندگی در میان همسایهمتغیر وابسته را تبیین می درصد از واریانس

نند و به همین دلیل، هویت قومی برای آنان باعث های مستقر در نروژ ممكن است خودشان را متعلق به اقلیت قومی بداو ویتنامی

 شودرضایت بیشتری از زندگی می

نه و حومه شهر بنین در نیجریه انجام داد، نشان داد در حالی که اجزای ( با مطالعاتی که روی ساکنین مرکز، میا2552) 2اُگو

کند ولی تغیر در محیط با تأثیر منفی در میزان می نقش مثبتی در رضایتمندی ساکنین ایفا میمتنوع و متغیر خانه به طور عمو

 رضایتمندی سهیم است. 

در طی تحقیقی به مطالعه کیفیت زندگی شهری در شهر ایندیاناپلیس پرداختند، هدف تحقیق آنان ارائه  (2553) 9ونگو لی 

( برای ارزیابی کیفیت زندگی شهر GISهای سنجش از دور در درون چاچوب)های سرشماری و دادهروشی برای ترکیب داده

غیر همبسته کیفیت زندگی از تحلیل عاملی استفاده شده و شاخص ترکیبی  ایندیاناپلیس بود در این مطالعه برای استخراج عوامل

 دهی عوامل با استفاده از امتیازات به دست آمده از تحلیل عاملی استفاده شده است.کیفیت زندگی بر اساس وزن

اند. در این پرداختهگذار بر میزان رضایت از محیط ( در تحقیقی به بررسی عوامل تأثیر2551) 4هی و همكارانفلئوری با

تحقیق چهار دسته عوامل شامل تصور از محیط اجتماعی دسترسی به خدمات، فضای سبز و روابط اجتماعی مورد سنجش قرار 

ها برخورد ، نوع مردمی که روزانه با آن315/5هایی تقسیم شده است که وجود فضای سبز گرفتند. هر یک از این عوامل به شاخص

 اند.به ترتیب بیشترین همبستگی را با میزان رضایت از محیط داشته 394/5کیفیت فضای سبز محیط با ، 355/5شود با می

گیری کیفیت زندگی در تایپه به ارزیابی کیفیت زندگی در شهر تایپه با استفاده از ای تحت عنوان اندازه( در مقاله2551) 5لی

های ذهنی پرداخته است. نتایج نشان داد محل زندگی، زناشویی، سن، درآمد و تحصیالت میزان رضایت افراد را تحت تاثیر شاخص

                                                             
1. Lackland  

2. Ogu 

3. Li, and Weng 

4. Flcury, B. and, Ghozlanc 

5. lee 
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ترین میزان تاثیر را  بر رضایت از کیفیت زندگی دهد. همچنین وضعیت اجتماع، وابستگی محلی و رضایت از محله بیشقرار می

 دارند.

اند که بررسی میزان رضایتمندی از ساکنان محله نواب استان تهران به این نتیجه رسیده( با 2911) رفیعیان و همكاران

 مجتمع، بهداشت مجتمع، تسهیالت شامل های محاسباتیمؤلفه سایر از میزان رضایتمندی ساکنان در حد متوسط است. ساکنین

 کردند. نارضایتی کالبدی اظهار ویژگی های و منظر دید و

« اصفهان شهر فوالد مهر مسكن ساکنان میان در زندگی  از رضایت میزان سنجش»عنوان با ای( مقاله2932)کاوه  و ایمان

 میزان که است حاکی هااست یافته مهر مسكن ساکنان میان در زندگی از رضایتمندی میزان سنجش مطالعه این اند هدفنگاشته

 درصد زیاد است. 1/25متوسط و درصد  1/52 کم، پاسخگویان درصد 4/22زندگی  از رضایت

های فاطمیه شهر یزد پرداخته و بر اساس زان رضایتمندی ساکنین سایت مجتمع( به بررسی می2932) رضائی و کمائی زاده

 تهویه و ویژگی های و معیارهای امنیت روشنایی از مطالعه، مورد های توصیفی به این نتیجه رسیده است که ساکنان محدودهیافته

 رضایت دارند. متوسط حد در پژوهش معیارهای سایر از و کرده رضایت اظهار مجتمع کالبدی

مندی ساکنان مسكن مهر از مهر شهر زاهدان پرداخته و به این نتیجه ( به سنجش میزان رضایت2939) كارانرفیعیان و هم

-ی زیرشاخصکلیه بین است و در گرفته قرار پایینی سطح در سطوح، تمام در زاهدان مهرشهر شهری محیط رسیدهاند که کیفیت

 .اندگرفته قرار میانگین از باالتر بیرونی تسهیالت همچنین و نقل و حمل و  دسترسی خدمات کیفیت شاخص تنها ها،

 روابط بر مسكونی هایمجتمع مسكونی و تأثیر هایمجتمع از رضایت میزان بین یرابطه (2939) سال در همكاران و ذبیحی

 تواندمی محیط یک از رضایت احساس که است گردیده تدوین فرضیه این براساس تحقیق این .دادند قرار بررسی مورد را انسان

 از حاکی آمده، بدست است، گردد. نتایج انجام و شكل گیری حال در محیط آن در که روابطی روند در محیط مثبت سبب تأثیرات

 بود. افراد روابط بر تأثیر آن و مجتمع یک از رضایت بین قوی یرابطه وجود

-( به سنجش میزان رضایتمندی ساکنان مسكن مهر از کیفیت محیط مسكونی کوهدشت پرداخته2934) یزدانی و همكاران

مندی ساکنان از دهد که رضایتنشان می tدارند که براساس نتایج مستخرج از ازمون گونه بیان میهای خود را ایناند و یافته

باشد که این نتایج می  (14/2زیر معیار کمتر از حد متوسط) 92توجه به میانگین کلی حاصل از  مهر کوهدشت بامجتمع مسكن 

 دار می باشند.درصد معنی 35در سطح 

ماهشهر پرداخته است و نتایج خود  شهر مهر ساکنان مسكن دیدگاه از مهر مسكن طرح وضعیت ( به بررسی2934) حجازی

 رضایت از نشان که باشدمی 19/2ماهشهر شهر مهر های مسكنمجتمع در سكونتی رضایتمندی سطح کند کهرا این گونه بیان می

 .است شهر این متوسط ساکنان یا نسبی

-اند و نتایج خود را اینساکنان مسكن مهر شهر رشت پرداخته رضایتمندی( به سنجش میزان 2935) ارانسجودی و همك

 اند.ساکنان از مسكن مهر در حد متوسط و حتی ضعیف ارزیابی شدهکند که رضایت گونه بیان می

 والیت مهر و اوشیب مهر مسكن هایمجتمع ساکنانرضایتمندی  ای تحت عنوان بررسی(. مقاله2935) یزدانی و همكاران

 هایویژگی بین که دهدمی نشان آزمون کای اسكوئر از حاصل هایدارند که یافتهگونه بیان میاند و نتایج خود را اینبابل پرداخته

 حاصل نتایج این، بر عالوه دارد. داری وجودی معنیرابطه مسكونی واحدهای از رضایتمندی با افراد تأهل وضعیت و جنسیت فردی

 دارمعنی یرابطه مسكونی مجتمع از با رضایت ماهیانه درآمد و سن متغیرهای بین که دهدمی نشان پیرسون همبستگی تحلیل از
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 به توجه با بابل مهر مسكن هایاز مجتمع ساکنانرضایتمندی  که داد نشان tآزمون  از مستخرج نتایج همچنین، .دارد وجود

 نتایج اینكه و باشندمی دارمعنی درصد 33سطح  در نتایج این که است، 9/92متوسط  حد در زیرمعیار،  92از  حاصل کلی میانگین

 مهر مسكن دررضایتمندی  نظر سطح از داریمعنی اختالف که داده نشان مهر مسكونی مجتمع دو یمقایسه برای مستقل tآزمون 

 .ندارد وجود بابل شهر والیت مهر و اوشیب

)نمونه ز محیط مسكونی در انواع بافت شهریا رضایتمندیی خود را با عنوان مقایسه تطبیقی نامه ( پایان2935) گراوند

ای نشان داد نمونهتک  tکند که نتایج حاصل از آزمون گونه بیان میهای خود را ایناست و یافته دادهموردی: شهر اردبیل( انجام 

-باشد و تحلیل واریانس یکتر از حد متوسط می( پایین33/2ان با میانگین عددی )شکه رضایتمندی ساکنان از محیط مسكونی

های تاپسیس، الكتر، ها از مدلبر رضایتمندی بود. برای مقایسه بافت های سن و مساحت محل سكونتطرفه حاکی از تاثیر ویژگی

ها حاکی از قرار گرفتن بافت فرسوده در رتبه ی اول که نتایج حاصل از این مدل کرده استستفاده ویكور و مدل ادغامی کپلند ا

 رضایتمندی بود.

در شهرها و کشـورهای توسـعه ی از کیفیت زندگی و رضایمندطور کلّی مطالعات اولیه در مورد کیفیت زندگی شهری به 

به بعد مـورد توجـه جـدی قـرار گرفتـه اسـت. در ایران نیز  2335یافتـه، در حـال توسعه و در حال صنعتی شدن جدید، از دهه 

این پژوهش  است.روند رو به رشدی گرفته درآمد  از مسكن و قشرهای کمرضایتمندی در چند سال اخیر توجه و تحقیق در زمینه 

و منظر، بهداشت محیط مسكن، دسترسی و  های کالبدی، روشنایی و تهویه، امنیت، دیدهای امكانات داخل خانه و ویژگیاز شاخص

استفاده نموده است، و سعی شده که همه جوانب در نظر  گرهای حمایتسازمانو نقل، روابط همسایگی، نحوه حمایت مالی  حمل

 ه به مطالعات پیشین صورت گرفته این تحقیق از نوآوری های زیر برخوردار است: گرفته شود. باتوج

های است، دوم رضایت گروهانجام نگرفته ساکنین شهر نیر  رضایتمندیاول اینكه تا به حال تحقیقی در خصوص میزان 

صورت نگرفته است. از این روی، این بضاعت در زمینه مسكن مورد توجه واقع نشده است و پژوهشی در این زمینه مددجویان و بی

هایی که در حیطه مسكن دارند صورت گرفته ها در راستای کمبودپژوهش در راستای رفع این خالء و شناخت کافی از این گروه

 است.

 لعهقلمرو مورد مطا -1-8

 5.5درجه و  91دقیقه تا  2درجه و  91و   دقیقه طول شرقی 2درجه و  41دقیقه تا  53درجه و  43شهر نیر بین مدار 

ی ترانزیتی و کیلومتر بوده و در مسیر جاده 95 یکه مرکز شهر با مرکز استان اردبیل با فاصله دقیقه عرض شمالی واقع شده است.

 نیر در شهرجمعیت  باشد.متر می 2915 و ارتفاع مرکز شهرستان از سطح دریا  سراب واقع شده است. -المللی اردبیلبین

 .نفر است 29941، 2935سال سرشماری

 روش پژوهش و شیوه گردآوری اطالعات -1-6

 با اطالعات آوریروش جمع .است تحلیلی توصیفی تحقیق روش حیث از و کاربردی نوع از هدف از لحاظ حاضر پژوهش

 .است بوده مورد مطالعه شهر ای درپرسشنامه و اسنادی صورتبه  مطالعه ماهیت به توجه
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 مطالعه اسنادی

ای، اسنادی مرتبط با موضوع تحقیق اعم از ی استفاده از منابع کتابخانهخوانی و استخراج مطالب مورد نیاز بر پایهمتن -الف

 –پژوهشی، علمی –ها و آثار افراد صاحب نظر در ارتباط با موضوع مورد تحقیق، مقاالت و مطالب مندرج در مجالت علمیکتاب

 های اینترنتی.یا قابل دسترس از طریق سایتترویجی و 

توانند نیاز اطالعاتی تحقیق حاضر را ها و اداراتی که میها، آمار، جداول و آرشیوهای اطالعاتی سازماناستفاده از گزارش -ب

ها و ادارات مذکور های سازمانای هستند. در این راستا به موزات مراجعه به وب سایتتغذیه کنند، بخش دیگری از روش کتابخانه

 ی کار قرار گرفته خواهد شد.در برنامه

 روش میدانی

این روش بیشتر در قالب طرح سوال و کسب نظرات از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی شهر نیر تكمیل گردیده است،  

ها در شنامه و بررسی آنهمچنین بررسی وضع موجود و ارزیابی میزان رضایتمندی این گروه از مسكن خود از طریق پخش پرس

های بعدی، ارائه خواهیم نمود. در این بین این قشر مورد نظر صورت گرفته است. و در نهایت نتایج به دست آمده را در بخش

 ها توسط مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در دسترس شهر مورد مطالعه تكمیل گردیده است.مهپژوهش پرسشنا

 انجام پژوهشبزار مود نیاز برای وسایل و ا -1-11

گیری و اطالعات مورد نیاز را اندازهتواند متغیرها را ها میگیری، وسایلی هستند که محقق به کمک آنابزار سنجش و اندازه

نظور و تحلیل موضوع مورد مطالعه قرار داده نهایتاً برای رسیدن به کشف حقیقت گردآوری نماید. در تحقیق حاضر به متجزیه 

های مورد نظر پخش گردیده و توسط جامعه ای پرداخته شده و سپس در بین گروهمهآوری اطالعات مورد نیاز به تهیه پرسشناجمع

گذاری شده و سپس های تكمیل شده کدمهها، ابتدا پرسشناو تحلیل داده آماری پاسخ داده شده است و پس از آن برای تجزیه

 . ه استهای مرتبط با فرضیه و مقیاس متغیرها استفاده شدانتقال داده شد و آزمون SPSSه نرم افزار گذاری شده بهای کدداده

 ها استفاده شده است: و انجام مدل هاو تحلیل داده بزار و وسایل زیر برای تجزیهدر تحقیق حاضر از ا

  SPSS19افزار نرم •

 Excel2007افزارنرم •

 فرآیند تحقیق -11-1

نبال کنیم، در این تحقیق سعی شده است که فرآیند تحقیق در سبی را دهداف تحقیق بایستی فرآیند منادستیابی به ابرای 

 داده شده است. ( ارائه2-2در نمودار)های متوالی دنبال شود. بر همین اساس، تدوین فرآیند تحقیق مهم پیوسته از گا یک نظام به
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 پژوهش کلی ( فرآیند2 -2نمودار )

 مشکالت و تنگناهای تحقیق -12 -1

های دانشجویی در کشور ما همواره با مشكالت و موانعی روبرو بوده است. طور کلی کارهای تحقیقی خصوصاً پژوهشبه

 تحقیق حاضر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مشكالتی از جمله موارد زیر را در پیش رو داشته است: 

  نیاز، جهت انجام تحقیق؛ موقع به اطالعات موردعدم دسترسی آسان و به 

 های مختلف مربوط به موضوع؛ کمبود آمار و ارقام در زمینه 

 ؛ناکافی بودن زمان 

 نجام مراحل مختلف تحقیق با توجه به حجم کار مورد نظر؛ جهت ا کمبود منابع مالی 

 ائه اطالعات؛ربط در ارهای سازمان ذیعدم همكاری 

 ؛یی که مرتبط با موضوع تحقیق باشدهاکمبود پژوهش 

 تعاریف واژگان کلیدی-1-13

 مسکن: -1-13-1

سرپناه مناسب » ار شد، مسكن چنین تعریف شده است:در استانبول برگز 2331در دومین اجالس اسكان بشر که در سال 

تنها به معنای وجود یک سقف، باالی هر شخص نیست. سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب، فضای مناسب، دسترسی فیزیكی و 

بیان مساله -1  

شناخت محدوده -2  

روش شناسی تحقیق -3  

تحلیل داده ها -4  

استنتاج و آزمون فرضیات -5  
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ای، روشنایی، تهویه و سیستم گرمایی مناسب، بهداشت و آموزش، مكان امنیّت مناسب، امنیّت مالكیت، پایداری و دوام سازه

 (.93: 2915)شكرگزار، کار و تسهیالت اولیه و ... است مناسب و قابل دسترسی از نظر
 رضایتمندی: -1-13-2

محیط  و دیگر هایانسان عاطفی و ادراکی رفتاری، تأثیرهای مقابل در افراد واکنش از نوعی توانمی را رضایتمندی مفهوم

 گذاردتأثیر می آن بر محیط و افراد عاطفی و ادراکی رفتاری، هایجنبه که باشدمی  )رفتار(برخورد طرز نوعی دانست. آن پیرامون

(2313Francescato et al.,.) 

 رضایتمندی سکونتی-1-13-3

و  اجتماعی مسائل بر کالبدی تسهیالت و مسائل بر عالوه ساکنان که دانست وضعیتی توانمی را سكونتی رضایتمندی

 از هاارزیابی آن معیار و دارند رضایت خود مسكونی محیط در هاآن کیفیت از و دارند توجه نیز ساکنان بین مناسبات و فرهنگی

 می گیرد قرار مورد استفاده ساکنان ارزیابی معیار عنوان به که است زندگی محیط از قبول قابل حد است. یک خود مسكونی محیط

(2555Choudhury,.) 

 درآمداقشار کم-1-13-4

اقشار آسیب پذیر تعریف می گردند. معیارهای مختلفی از سوی صاحب  واقشار کم درآمد تحت عناوینی چون اقشار فقیر 

پذیر، توجه به سبد مصرفی درآمد و آسیبشود. در تشخیص اقشار کمنظران جهت تشخیص این اقشار تعریف و بكار گرفته می

  .کنندتهیه مواد غذایی می د خود را صرفدر صد از درآم 55ها این خانوار خانوار از اهمیت فراوانی برخوردار است معموالً

 بندیجمع-1-14

ی پژوهش پرداختیم و اینكه چرا موضوع رضایتمندی از زندگی مددجویان را انتخاب در فصل اول پژوهش به بیان مسئله

ایم. وهمچنین اهمیت و ضرورت انجام پژوهش در بین مددجویان را ارائه شده است، و سپس اهداف پژوهش را ذدر قالب نموده

هدف کلی و چند هدف جزئی ارائه شده است، در راستای رسیدن به هدف پژوهش با توجه به سواالت، فرضیات ارائه شده است. و 

 ارائه شده است. های صورت گرفته منطبق با موضوع تحقیقدر ادامه پژوهش
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Abstract:  

In recent years, attention has been paid to the characteristics of residential environment 

and housing satisfaction, but attention has not been paid to the characteristics of different 

income groups, especially vulnerable corporations such as clients. However, by knowing 

the residential environment of these groups, it is possible to pay more attention to them 

in planning and policies, and ultimately improve the residential environment and 

ultimately urban development city stability. Satisfaction with residential environment is 

a multidimensional concept, and it is formed from different indicators. And each of these 

later, and indicators, affects the level of satisfaction of the individual from the place of 

residence. The purpose of this study was to measure the satisfaction of low-income 

groups in their housing in Nir. The research method is descriptive-analytic. The 

statistical population of this research is the urban population of the Nir Committee of 

Nursing and Welfare, which according to the census of 1395, the population of this city 

was 13348 people. The data collection method was available randomly and the 

questionnaire was used to collect data. To analyze the data, two methods of descriptive 

and inferential statistics were used in the form of Excel and Spss software. So that a 
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single-sample t-test was used to measure satisfaction, independent t for satisfaction 

evaluation in percentage variables the membership of households in supportive 

organizations, sex and employment, which has two communities or two floors, has been 

used. One-way variance analysis was used to compare satisfaction between educational 

variables, approximate monthly income, number of households living in residential 

units, residential units, residential units, housing type, number of household members 

living in residential units, Age, length of residence and marital status, which are three or 

more floors. The results of single-sample t test showed that satisfaction of clients from 

their residential environment with average number (3.05) is higher than average (3). 

One-way ANOVA is from the effects of individual characteristics which imply age 

effect on satisfaction. 

Key words: Satisfaction, Residential Satisfaction, Low-income, Nir city 
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