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  )انجمن جغرافياي ايران الملليعلمي ـ پژوهشي و بينفصلنامه (جغرافيا 

  1396 زمستان، 55شماره ، سال پانزدهمدوره جديد، 

  

  سنجش كيفيت محيط اجتماعي و فيزيكي محالت مسكوني با رويكرد رضايتمندي سكونتي سنجش كيفيت محيط اجتماعي و فيزيكي محالت مسكوني با رويكرد رضايتمندي سكونتي 

1))شهر رشتشهر رشت: : مطالعه مورديمطالعه موردي((
1
  

  

4اصغر شكرگزارو  3آباديمريم جعفري مهر، 2اردهياري اصلياهللا شميال
  

  21/8/1396: ، تاريخ تاييد15/4/1396: تاريخ وصول

 

  چكيده

هاي  ريزي ها و برنامه عنوان بخش مهمي از كيفيت زندگي، به مثابه ابزاري براي ارزيابي سياستگذاريسنجش كيفيت سكونتي به

اجتماعي و فيزيكي محالت مسكوني وهش بر كيفيت محيطبنابراين اين پژ. اي براي اقدامات آينده فراهم آورد شهري است تا زمينه

تحليلي  - روش توصيفيشهر رشت متمركز شده كه با استفاده از رويكرد رضايتمندي سكونتي در قالب تكميل پرسشنامه ميداني، به

  . و از نوع پيمايشي انجام گرفته است

هاي آماري همچون تحليل مسير  و روش SPSSافزار  ستفاده از نرمها با ا پايايي پرسشنامه توسط آلفاي كرونباخ سنجيده شده و داده

هاي مسئوليت در قبال سرزندگي محله  اساس نتايج حاصل، در محيط اجتماعي، شاخص بر. اند اي تحليل شده نمونه تك Tو آزمون 

در محله در صورت كسب  هاي حقوق كودكان، حقوق حيوانات و تمايل به ماندن و اعتماد به كسبه در بهترين شرايط و شاخص

هاي نظافت معابر محله و نظافت مردم در  اند و در محيط فيزيكي، شاخص شرايط اقتصادي بهتر، در سطح نامطلوب قرار گرفته

هاي كيفيت مبلمان شهري در محله، وجود درختان و سايه آنها، ايمني مربوط به تردد  محله در مطلوبترين وضعيت و شاخص

طوركلي، ساكنين از به. اند تر از سطح متوسط كيفيت قرار گرفته ها پايين سنگفرش معابر و زيبايي نماي ساختماناتومبيل، آسفالت و 

هاي حقوق كودكان در محله و  چنين در محيط اجتماعي، شاخصهم. اند محيط اجتماعي راضي اما از محيط فيزيكي ناراضي بوده

ها بيشترين تأثير را  هاي نظافت مردم در محله و زيبايي نماي ساختمان ، شاخصبرآوردن انتظارات توسط محله و در محيط فيزيكي

  . برابر است طوركلي از نظر ساكنين، اهميت محيط اجتماعي و محيط فيزيكي تقريباًبر رضايت ساكنين دارند و به

  

  .محيط سكونتي، رضايتمندي سكونتي، محيط اجتماعي، محيط فيزيكي، رشت: واژگانكليد

                                                 
 .دانشگاه گيالن است در» )شهر رشت: مطالعه موردي(عنوان تحليل كيفيت محيط سكونتي شهري «اين مقاله مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد با  1

 .ريزي شهري، دانشكده علوم انساني، دانشگاه گيالن، رشت، ايرانكارشناس ارشد جغرافيا و برنامه .2

    .)نويسنده مسئول(استاديار گروه جغرافيا، دانشكده علوم انساني، دانشگاه گيالن، رشت . 3

 .ن، رشتاستاديار گروه جغرافيا، دانشكده علوم انساني، دانشگاه گيال. 4
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 مقدمه

  طرح مسئله ••••

ريزي شهري شده و كمبود توجه به آن در مداخالت صورت  هاي اخير وارد ادبيات برنامه يكي از مباحثي كه در سال
شود، ميزان رضايتمندي شهروندان از كيفيت محيط مسكوني است  هاي ناكارآمد شهري احساس مي گرفته در بافت

تنها به مفهوم زندگي مادي نيست، بلكه به گفته التوش بايد امروزه سطح زندگي ). 92: 1395غفوريان و حصاري، (
هاي اجتماعي  چرا كه زندگي خوب بيشتر ناظر بر ارزش. تفاوت قائل شد» زندگي كمي«و » زندگي خوب«ميان 

  است ) سازي نيازهاي انساني يكسان(هاي افراد جامعه  كردن هدفكه زندگي كمي، يكيفرهنگي است، درحالي

داليلي از قبيل ارتقاء و حفظ كيفيت محيط مسكوني شهري بنا به ،بنابراين). 13: 1391ي رضواني، رشنو و سعيد(
هاي  هاي سكونت، بسط و گسترش نقش محيط اهميت محيط در مقابل ديگر جوانب زندگي، ماهيت خاص محيط

نامطلوب ناشي از شرايط ها و تعداد افرادي كه در معرض تأثيرات  عنوان سكونتگاه اصلي انسان مسكوني شهري به
در اين ). 248: 1393رفيعيان و همكاران، (هاي سكونت خويش هستند، اهميت حياتي يافته است  غالب در محيط
تعريف لنسينگ و مارانز، محيط با كيفيت مناسب، احساس رفاه و رضايتمندي را براي ساكنان آن از خصوص بنا به

بنابراين كيفيت ). 21: 1390پوراحمد و همكاران، (آورد  وجود مينمادين بههاي فيزيكي يا اجتماعي و يا  طريق ويژگي
هاي روانشناسي اجتماعي نيز از  شود، بلكه در كنار آن، ويژگي وسيله عوامل فيزيكي تعيين نميمحيط محلي تنها به

اگرچه به ). 249: 1393رفيعيان و همكاران، (هاي تأثيرگذار بر ميزان كيفيت محيط سكونت شهري است  ويژگي
هاي فيزيكي و كالبدي محيط مسكوني در ميزان رضايتمندي بسيار مؤثر است اما اين ويژگي،  ي بسياري، ويژگي عقيده

دهد؛ به اين معنا كه انسان در ارتباط متقابل با اجزاي  پذيري را تشكيل مي تنها يك زير سيستم از كل سيستم زيست
پذيرد و اين كنش متقابل باعث تغيير  تأثير قرار داده و از آن تأثير ميتحت متعدد محيط زندگي خود، دائما محيط را

عالوه با وجود اينكه يك سري از مطالعات، ظاهر فيزيكي محله را  به. شود اش مي احساس او نسبت به محيط سكونتي
ها  يزان از اهميت اين ويژگير اند و برنامه ترين عامل در افزايش ميزان رضايتمندي از محيط سكونتي شناسايي كرده مهم

وارد  چنانكه ساكنان تازه. دانند تر مي كنند، اما ساكنان، عوامل اجتماعي را در قضاوت نمودن يك محله مهم حمايت مي
ترين عامل در مورد رضايتمندي سكونتي است، اما ساكنان قديمي عوامل  كنند كه ظاهر فيزيكي، مهم اظهار مي

مسايگان، سطح درآمد محله، ناتواني در برقراري ارتباط با سايرين، تبعيضات قومي، جرم مثل كشمكش با ه(زا  استرس
  ).78: 1394مظفري و همكاران، (دانند  ترين عامل مي را مهم...) و جنايت و 

و هايشان را با نيازها  بايست فعاليت ريزان مي منظور دستيابي به بهبود شرايط محيط سكونتي، برنامهواضح است كه به
ريزان و طراحان به نيازهاي افرادي  چنانچه برنامه زيرا) 108: 2012، 1تك هونگ(هاي ساكنان هماهنگ سازند  خواسته

ريزي درست و درخور احتياج افراد ساكن در  توانند برنامه كنند توجه نكنند، نمي كه در يك محيط سكونتي زندگي مي
هاي بزرگي در  بنابراين از آنجايي كه نواحي شهري، با چالش). 2: 2003، 2هارنگ(هر محيط مسكوني ارائه دهند 

                                                 
1.  Teck Hong 
2.  Harang 
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هاي تخريبي فيزيكي و محيطي و محروميت اجتماعي روبرو هستند و اين مشكالت، كيفيت سكونتي شهري را  زمينه
، پژوهش حاضر با هدف تحليل و بررسي كيفيت محيط )14: 1391رشنو و سعيدي رضواني، (دهند  شدت كاهش ميبه

و محيط فيزيكي، بررسي عوامل و ميزان تأثيرگذاري اين عوامل بر رضايت فرد از محيط اجتماعي و محيط اجتماعي 
  :بر اين اساس اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به سؤاالت زير است. فيزيكي است

 رضايت شهروندان از كيفيت محيط اجتماعي و فيزيكي در محالت مسكوني شهر رشت در چه سطحي است؟ .1

بندي عوامل مؤثر بر رضايتمندي شهروندان از كيفيت محيط اجتماعي و فيزيكي در محالت مسكوني شهر رشت  اولويت  .2

 چگونه است؟

 

 پيشينه پژوهش و مباني نظري ••••

  پيشينه پژوهش −

در  اين مطالعات، عمدتاً. از قدمت چنداني برخوردار نيست رضايتمندي سكونتيمطالعات علمي درخصوص 
 . استجديد  چون ايران، موضوعي نسبتاً رفته و در جوامعي همكشورهاي غربي صورت گ

  هاي كليدي پژوهشيافته  عنوان  محقق و سال

ديوساالر و مفلوكي اوره 

)1393(  

هاي كيفيت محيط  ارزيابي شاخص

  : سكونتي از ديدگاه شهروندان

  شهر ساري

سطوح كيفيت محيط شهري بخش مركزي ساري در سطح كالبدي و محتوايي 

تري  ايط نسبتاً نامناسب قرار دارد اما سطح محتوايي در شرايط مناسبدر شر

  .واقع شده است

فيروزي و همكاران 

)1393(  

سنجش تطبيقي تصوير ذهني 

شهروندان و كارشناسان به مفهوم 

كيفيت محيط شهري در طرح 

  شهر اميديه: مسكن مهر

فرهنگي و كيفيت زندگي را در عدم توجه به مسائل  پايين شهروندان، سطح

 اما از نظر. دانند اجتماعي و سطح پايين معيار اقتصادي و كالبدي ساكنان مي

نقش ساكنان ناديده گرفته . اند كارشناسان، معيارهاي اقتصادي دچار نابساماني

منطبق با اهداف  شده و گروه خاصي از مردم در فضاهايي محدود و صرفاً

  .اند شدهكمي مسكن، اسكان داده 

1همكاران اسماعيل و
 

)2015(  

كيفيت زندگي در  سنجش

: هاي مسكوني كم ارزش محيط

  مالزي كواالالمپور

طور عموم، هاي عيني و ذهني به اين نتيجه رسيدند كه به با استفاده از شاخص

ساكنين از عنصر طراحي فيزيكي راضي، اما از عناصر محيطي فيزيكي در اين 

  .مناطق ناراضي هستند

2هوانگ و ديو
 )2015(  

سنجش رضايتمندي سكونتي از 

  هانگژو چين: مساكن اجتماعي

محيط محله، تسهيالت عمومي و مشخصات مسكن، عوامل اصلي تأثيرگذار 

  .بر رضايتمندي ساكنين از محيط سكونتي هستند

3ووك كورو و اوئي
 

)2014(  

ارزيابي كيفيت سكونتي در نواحي 

بندر هاركورت  :ريزي شده برنامه

  در نيجريه

ها  آنو مشاركت  تصوير ذهني ساكنيند وضعيت سكونتي، با درنظرگرفتن بهبو

  .برخوردار استريزي براي اين مناطق سكونتي  اهميت بااليي در امر برنامه از

4چيارازو و همكاران
 

)2014(  

تأثيرات كيفيت محيط بر انتخاب 

  در تارانتو ايتاليا: محل سكونت

حمل و نقل و دسترسي براي ساكنان در اين پارامترهاي كيفيت هوا، سروصدا، وضعيت 

  .منطقه اهميت زيادي دارد و بر ارزش محل سكونت تأثيرگذار است

                                                 
1. Ismail et al 
2. Huang & Du 
3. Wokekoro & Owei 
4. Chiarazzo et al 
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  هاي كليدي پژوهشيافته  عنوان  محقق و سال

1جيبوي
 )2014(  

اهميت مسكن در تعيين كيفيت 

  اسوگبو نيجريه :سكونتي

تدريج جاي مساكن داراي هايي به سبك غربي به مساكن بومي و آپارتمان

مسكن  .دانند تر مي بومي را قابل قبول حياط را گرفته است و ساكنين، مساكن

  .كند نقش زيادي در كيفيت سكونتي ايفا مي

2ايبم و آمول
 )2013(  

رضايتمندي ذهني از مساكن 

  اوگون استيت نيجريه: اجتماعي

هاي فيزيكي و فضايي محيط  بخش اعظم اين ساكنان نسبت به مشخصه

و خدمات مسكن و  مسكوني خود ابراز رضايت كردند، اما از مسائل دسترسي

  .تسهيالت زيربنايي ناراضي بودند

  )2012(جيبوي 
 :سنجش رضايتمندي سكونتي

  الگوس نيجريه

هاي مسكوني بسيار ضروري هستند زيرا بر  فيزيكي محيط هاي ويژگيكيفيت 

  .گذارند سطح رضايتمندي مسكوني ساكنان تأثير بااليي مي

3عبدالمحيط و عظيم
 

)2012(  

ي سكونتي ارزيابي رضايتمند

مساكن اجتماعي در هولهومال 

  مالديو

اكثريت ساكنان، رضايتمندي اندكي از اين مساكن دارند و رضايتمندي در 

زمينه خدمات و تسهيالت عمومي باالتر از رضايتمندي در زمينه فضاي 

  .فيزيكي مسكن و محيط اجتماعي آن است

4شيعه و همكاران
 

)2011(  

محيط شناسايي عوامل مؤثر در كيفيت 

  مسكوني با استفاده از ارزيابي 

  آباد و زعفرانيهخاني: هاشاخص

رواني -هاي اجتماعي هاي محيطي و بعد از آن شاخص به ترتيب شاخص

تر تا حدي  همينطور به اين نتيجه رسيدند كه افراد مسن. بيشترين تأثير را دارند

  .رندتر، از محيط مسكوني خود رضايت بيشتري دا نسبت به افراد جوان

 
 مباني نظري −

5رضايتمندي سكونتي

  

در اين بين، . گيرد هاي مختلف مورد بررسي و ارزيابي قرار مي اي است كه در حوزه رضايتمندي مفهوم گسترده
مظفري و همكاران، (هاي مختلف شهري داراست  رضايتمندي سكونتي بيشترين كاربرد و تأثيرگذاري را در حوزه

ونت مبتني است بر تصور فرد درباره اين قضيه كه اجتماع محلي در جهت اهداف و رضايت از محل سك). 78: 1394
شود و اينكه آيا نوعي احساس  كند و فرد تا چه حد در مواجهه با محل سكونت خرسند مي نيازهاي شخصي عمل مي

نند تعلق و اين مفهوم، يك ساخت چند بعدي است كه بر محيط اجتماعي ما. ارتباط اجتماعي وجود دارد؟ يا نه
گالبي و همكاران، (بودن خدمات اجتماعي و كيفيت مسكن تمركز دارد پذيرش و نيز محيط فيزيكي مانند در دسترس

هاي افراد  واقع رضايت از كيفيت سكونتي، به معناي ارزيابي محيط، در ارتباط با احتياجات و خواسته در). 130: 1392
عنصر اساسي و مؤثر در بهزيستي مردم و زندگي مورد انتظار آنها  و يك) 2: 2012، 6داداشپور و كسالخه(است 

ريزي ها حائز اهميت است كه نه تنها امنيت و بهزيستي مردم را تضمين  شود كه از اين جهت براي برنامه محسوب مي
ن خصوص، در اي). 308- 307: 2010جيبوي، (آورد  كند، بلكه موجبات زيبايي و راحتي را نيز در محيط فراهم مي مي

هايي است كه رضايت و يا  يك راه ممكن براي تخمين احتياجات سكونتي خوانوارها، بررسي و ارزيابي شاخص

                                                 
1.  Jiboye 
2.  Ibem & Amole 
3.  Abdul Mohit & Azim 
4.  Shieh et al 
5.  Residential Satisfaction 
6.  Dadashpoor & Kesalkheh 
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 بايست ها مي حكومتواقع  در .)163: 2013، 1ايبم و آدوو(دهد  نارضايتي ساكنان را از وضعيت سكونتيشان نشان مي
مادامي كه از . توجه به همان محيط، توجه ويژه داشته باشند هاي مختلف تاثيرگذار بر رضايتمندي ساكنان، با به شاخص

موقع در محيط  ها مناسب و به گيري هاي كليدي رضايتمندي، ارزيابي مداوم صورت گيرد و نتايج اين اندازه شاخص
  ).496: 2015، 2هاناك و همكاران(پذير خواهد شد  اجرا شود، دستيابي به توسعه محيط سكونتي امكان

شان بازتابي از اين موضوع است كه تا چه حد در برآوردن اهدافشان به آنها  ، رضايت ساكنان از محل زندگيطوركليبه
  ). 79: 1394مظفري و همكاران، (بندي هستند  فيزيكي قابل طبقهكند؛ كه اين اهداف در دو دسته عمده اجتماعي و محيط كمك مي

 
3محيط اجتماعي

  

گيري تعامالت اجتماعي و توجه به  عنوان بستري براي شكل ره، فضاهاي شهري را بهقابليت ايجاد ارتباط چهره به چه
ترين اهداف دانش طراحي شهري در دوران معاصر مطرح كرده است  ها را به صورت يكي از مهم ارتقاي كيفيت آن

هاي  و فعاليت فضاي شهري تنها يك مفهوم كالبدي نيست، بلكه كنش تعامالت شهروندي). 249: 1996، 4پور مدني(
هاي شهري يا  كند كه مكان برقراري فعاليت گيرد، به اين معني كه كالبدي از شهر را مجسم مي بر مي شهري را نيز در

ها تعامل و مراوده  عبارتي شرط اصلي فضاهاي عمومي اين است كه در آن عرصه بروز تعامالت اجتماعي است؛ به
ضاهاي شهري كه بستر تعامل اجتماعي و ارتباطات شهروندي قرار اجتماعي صورت گيرد، چنانچه آن دسته از ف

توان ابزاري جهت ارتباطات و  بر اين اساس وظايف فضاي عمومي را مي. توان فضاي شهري دانست گيرند را نمي نمي
هاي  سازي فعايت هاي اجتماعي؛ مكاني براي رويارويي و مراسم شهروندي و مديريت و هماهنگ مراودات شبكه

هاي شهري و بستري براي تعامالت اجتماعي و  به بياني ديگر، فضاهاي شهري، ظرف فعاليت. وندي بيان كردشهر
واقع محيط اجتماعي  در). 37: 1391بين و همكاران،  راست(آيند  شمار مي گيري سرمايه اجتماعي به ساز شكل زمينه

گو، تجربه برخورد با  و اردي چون تماشا كردن، گفتافتد كه مردم در فضاهاي يكساني تردد كنند و مو زماني اتفاق مي
  ).5: 2004، 5گهل(شود  فعال را شامل مي ديگران و مشاركت فعال يا غير

  يك جامعهبراساس مطالعات انجام شده، يك محيط اجتماعي مثبت شامل ميزان دلبستگي و احساس تعلق فرد به
و همگوني طبقه اجتماعي همسايگان، ميزان مشاركت فرد در  ها، مشابهت محلي، روابط و پيوندهاي اجتماعي همسايه

طور به). 94: 1395غفوريان و حصاري، (محلي است   هاي واحد همسايگي و ميزان امنيت عمومي در جامعه فعاليت
 شود كه افراد را در كسب كارآمدي گيرنده آن قسمت از روابط اجتماعي مي بر توان گفت كه محيط اجتماعي، در عام مي

ويژه اعتماد، روابط دوسويه و رفتار كند و الگوهاي سازمان اجتماعي به و ارتقاي نتايج در زندگي اجتماعي ياري مي
  ).17: 1388نژاد، جعفر و محمودي پور(روند  شمار مي ترين منابع آن به متقابل مهم

                                                 
1.Aduwo & Ibem 
2. Hanak et al 
3. Social Environment 
4. Madanipour 
5. Gehl 
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1محيط فيزيكي
  

هر . كنيم اخت محيطي است كه در آن زندگي ميهاي الزم براي شن ترين مؤلفه شناخت محيط فيزيكي، يكي از اساسي
به نوعي به وسيله محيط فيزيكي ) كنيم هوايي كه از آن استفاده مي و شامل منابع انرژي و آب(چيزي كه در اختيار داريم 

مفهوم محيط فيزيكي، وجود و دسترسي فيزيكي به مراكزي چون ). 1: 2011، 2اتوين و ماسلين(شود  كنترل مي
استخرهاي شنا و مراكز تفريح و سرگرمي؛ فضاهاي غيررسمي كه قسمتي از تسهيالت محله را شكل  ها، باشگاه

ها، يا توجه به ترافيك، امنيت و زيبايي محالت و  دهند شامل فضاهاي باز عمومي و چيدمان و كاربرد ساختمان مي
هاي فيزيكي  محيط فيزيكي شامل تمامي جنبهبنابراين ). 61: 2010، 3بوليوار و همكاران(گيرد  بر مي نواحي محلي را در

توان آن را به دو دسته عناصر فضايي و  افتد كه مي كننده اتفاق مي اي است كه در آن رفتار مصرف انساني زمينه و غير
گيرد و عناصر غيرفضايي نيز شامل عوامل  عناصر فضايي، عوامل ملموس را دربر مي. بندي كرد فضايي طبقه غير

درواقع محيط فيزيكي مرتبط با تصوير ذهني از تجهيزات، . ند دما، رطوبت، روشنايي و سطح صدا استناملموس مان
  . گذارد هاي خارجي است كه بر روي درك و رضايت افراد از خدمت تأثير مي شامل نشانه

با افراد، نقش مهمي واسطه ارتباط  كننده عمل كرده و به محيط فيزيكي به عنوان نشان و عالمتي از كيفيت خدمات تأمين
هاي صورت  براساس پژوهش). 6- 2: 1392كروبي، فياضي، (را در ارزيابي كلي وي از تجربه خدمت بر عهده دارد 

دهد،  هاي زيباي محيط به دليل اينكه وابستگي فرد را نسبت به محيط مسكوني افزايش مي ها و جنبه گرفته، پارك
از عمومي به دليل نياز انسان به فضاي خلوت، سكوت و محيطي كاهش ازدحام محيط مسكوني و افزايش فضاي ب

ي نگهداري از محيط مسكوني به دليل افزايش لذت ساكنان از  مناسب در خارج از خانه و ظاهر مطلوب محيط و نحوه
دهند  نظافت و پاكيزگي، از جمله عوامل فيزيكي مهمي هستند كه رضايتمندي آنها را از محيط مسكوني افزايش مي

 ).95: 1395غفوريان و حصاري، (

  

 شناسي پژوهش روش

 روش پژوهش ••••

و با توجه به ماهيت موضوع و پيمايشي اين پژوهش از لحاظ هدف از نوع كاربردي و از حيث روش تحقيق، 
محدوده مورد مطالعه، شهر . است تحليلي- توصيفيهاي مورد بررسي، رويكرد حاكم بر اين پژوهش از نوع  شاخص

صورت منطقه عمده شهري، از هر منطقه يك محله به 5با توجه به تقسيمات شهرداري رشت به  كه رشت است
گيري سيستماتيك در ميان  ها به صورت نمونه نامه تصادفي ساده انتخاب شده و با توجه به جمعيت هر محله پرسش

. ح استفاده شده استدر اين پژوهش از مدل تجربي سنجش رضايتمندي در سه سط. ساكنان توزيع گرديده است

هاي  معيارهاي سازنده كيفيت محيط اجتماعي و فيزيكي در محالت مسكوني با استفاده از روش شناسايي معيارها و زير
مختلفي همچون مرور ادبيات مربوطه، شناخت مقدماتي از محدوده مورد مطالعه و نظرات كارشناسان بهره گرفته شد و 

                                                 
1.  Physical Environment 
2.  Ettwein & Maslin 
3.  Bolivar et al 
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  155                   كيفيت محيط اجتماعي و فيزيكي محالت مسكوني با رويكرد رضايتمندي سكونتي  شسنج

 

اجرا گرديد به اين صورت كه در سطح اول مدل حاضر، رضايتمندي از كيفيت پس از آن روش از باال به پايين 
در سطح دوم، اين مؤلفه كالن به دو محيط اجتماعي و فيزيكي تجزيه شده است و در . محالت مسكوني قرار دارد

 14 گويه و محيط فيزيكي 23سطح سوم سواالتي در مورد هر يك از اين دو شاخص طرح گرديد كه محيط اجتماعي 
. عدد اجرا گرديد 384نامه با حجم نمونه  كارگيري پرسش ها با به كردن اين شاخصكمي. گيرد گويه را دربرمي

هاي شخصي و خانوادگي  قسمت اول شامل سواالت مربوط به ويژگي: پرسشنامه مذكور به دو قسمت تقسيم شد
از كيفيت محيط اجتماعي و فيزيكي قسمت دوم نيز حاوي سواالت سنجش ميزان رضايتمندي . باشد مخاطب مي

به . اي ليكرت مورد استفاده قرار گرفتگزينه 5گذاري هر يك از سواالت، طيف  در ارزش. محالت مسكوني است
براي محيط اجتماعي ( 983/0نامه، از آلفاي كرونباخ استفاده شد كه پايايي  منظور تعيين قابليت اعتماد يا پايايي پرسش

در نهايت، . دهنده قابليت بااليي از اعتماد و اطمينان ابزار مورد تحقيق است نشان) 914/0فيزيكي و براي محيط  962/0
منظور توصيف هاي آمار توصيفي به از تحليل  SPSS افزار گيري از نرم هبا بهرجهت تجزيه و تحليل اطالعات حاصله، 

منظور بررسي بهاي و تحليل مسير،  نمونه كت Tهاي مورد بررسي و آمار استنباطي شامل آزمون  شرايط يا پديده
روش تحليل مسير، تعميمي از . رضايتمندي از كيفيت محيط اجتماعي و فيزيكي محالت مسكوني استفاده شده است

مستقيم و اثر كل هر يك از متغيرهاي مستقل را  رگرسيون معمولي است كه قادر است عالوه بر بيان آثار مستقيم، آثار غير
هدف تحليل . ها را تفسير كند رهاي وابسته نشان دهد و با بيان منطقي، روابط و همبستگي مشاهده شده بين آنبراي متغي
  ). 140: 1393دانشپور و همكاران، (اي از متغيرهاست  دست آوردن برآوردهاي كمي روابط علي ميان مجموعه مسير، به

  

 هاي پژوهش متغيرها و شاخص ••••

ماندن در عنوان متغير وابسته نهايي، متغيرهاي تمايل بهرضايت از محيط اجتماعي به در اين پژوهش، در مدل اول،
صورت شرايط اقتصادي بهتر، احساس عضويت در گروه واحد در محله، برآوردن انتظارات توسط محله، آرامش در 

امل تعداد جمعيت محله، سر و عنوان متغيرهاي وابسته مياني و ساير متغيرها شمحله و مانند دانستن محله با خانه، به
اقتصادي، اعتماد در محله، - صداي همسايگان، همبستگي، تمايل به ماندن، سرزندگي محله، شباهت وضعيت اجتماعي

وآمد آسوده زنان، نبود اعتماد به كسبه، رفتار مطبوع ساكنين در محله، همكاري با شهرداري، نبود جرم و جنايت، رفت
عنوان متغيرهاي محله، رعايت حقوق زنان، كودكان و حقوق حيوانات، بهمحله، افتخار بهبهارازل و اوباش، دلبستگي 

روي مناسب و وجود  عنوان متغير وابسته نهايي، متغيرهاي پيادهمستقل و در مدل دوم، رضايت از محيط فيزيكي به
، آبگرفتگي معابر، عرض معابر، زيبايي عنوان متغيرهاي وابسته مياني و ساير متغيرها شاملفضاهاي متنوع در محله به

ها، درختان و سايه آنها، مبلمان شهري، ايمني تردد اتومبيل، آلودگي صوتي، نظافت مردم در محله، بوي  نماي ساختمان
  .اند زننده، نظافت معابر، روشنايي معابر محله و آسفالت و سنگفرش معابر به عنوان متغيرهاي مستقل درنظرگرفته شده

 
 رو جغرافيايي پژوهشقلم ••••

اداري استان است - خزر و مركز سياسيشهر رشت اولين و بزرگترين نقطه شهري استان گيالن و حاشيه جنوبي درياي
طبق آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور در . منطقه تقسيم شده است 5و براساس تقسيمات جديد به 
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در اين پژوهش محله معلم از ). 36: 1392ابراهيمي، (ت نفر رسيده اس 625500جمعيت شهر رشت به  1390سال 
 5و محله باهنر از منطقه  4، محله ولكس از منطقه 3، محله بلوار خرمشهر از منطقه 2، محله ضيابري از منطقه 1منطقه 

  .اند انتخاب شده

  

  
  موقعيت شهر رشت در استان گيالن: 1شكل

  نگارندگان: منبع

  
  مورد مطالعه در شهر رشت موقعيت محالت مسكوني: 2شكل

  نگارندگان: منبع
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  157                   كيفيت محيط اجتماعي و فيزيكي محالت مسكوني با رويكرد رضايتمندي سكونتي  شسنج

 

 هاي پژوهش يافته

  هاي توصيفي يافته ••••

درصد  5/19بيشترين درصد پاسخگويان با . درصد زن هستند 6/45درصد از جنسيت جامعه آماري مرد و  4/54
درصد  7/67همچنين . سال است 65درصد مربوط به باالي  8/13سال و كمترين آن با  54- 45مربوط به گروه سني 

پاسخگويان داراي . درصد مطلقه هستند 3/1درصد بي همسر بر اثر فوت همسر و  3/13درصد مجرد،  4/17متاهل، 
كمترين درصد را به خود ) درصد 3/0(بيشترين و افراد داراي تحصيالت دكترا ) درصد 3/38(مدرك تحصيلي ديپلم 

 3/0(و كمترين آن مربوط به استاد دانشگاه ) درصد 6/20(بيشترين درصد مربوط به شغل آزاد . اند اختصاص داده
 3/0ميليون تومان و كمترين آن با  5/1تا  1درصد مربوط به  9/28بيشترين درصد درآمد ماهيانه با . است) درصد

  .ميليون تومان است 5درصد مربوط به درآمد باالي 

  

  هاي استنباطي يافته ••••

نامه كه در  دي شهروندان از محالت مسكوني با استفاده از سواالت پرسشدر اين بخش از پژوهش، تحليلي بر رضايتمن
 .شود شاخص طراحي شده است، ارائه مي 37دو بعد اجتماعي و فيزيكي و در 

رضايتمندي سكونتي

محيط فيزيكي

محيط اجتماعي

تعداد جمعيت. 1
آرامش. 2

سرو صداي همسايگان. 3

همبستگي. 4

تمايل به ماندن. 5
 سرزندگي محله. 6

-شباهت اجتماعي. 7

اقتصادي با همسايگان

اعتماد در محله. 8
رفتار مطبوع ساكنين. 9
حس عضويت در . 10

گروه يكسان

برآوردن انتظارات . 11
توسط محله

همكاري با شهرداري. 12
جرم و جنايت. 13

حقوق زنان. 14

حقوق كودكان. 15
ارازل و اوباش. 16

تعلق خاطر به محله. 17

افتخار به محله. 18
حقوق حيوانات. 19

پياده روها. 1

تنوع فضاها. 2

آبگرفتي معابر. 3
عرض معابر. 4

زيبايي نماي ساختمانها. 5

درختان و سايه آنها. 6

مبلمان شهري. 7

ايمني تردد اتومبيل. 8

آلودگي صوتي. 9

نظافت مردم در محله. 10

بوي زننده. 11

نظافت معلبر. 12

روشنايي محله. 13

آسفالت و سنگفرش. 14

  
  مدل پيشنهادي پژوهش براي سنجش كيفيت محيط اجتماعي و محيط فيزيكي در محالت مسكوني: 3شكل 

  دگاننگارن: منبع

در پاسخ به سوال اول پژوهش به منظور ارزيابي سطح رضايتمندي شهروندان از محيط اجتماعي در محالت مسكوني، 
ها جهت محاسبه سطح رضايتمندي  ترتيب كه متوسط شاخصاي استفاده شده است، بدين نمونه تك Tاز آزمون 

باشد، در اين صورت از مقادير  د سه ميحد متوسط رضايتمندي سكونتي عد. شوند سكونتي ساكنين شناسايي مي
ميانگين از مقدار % 95حدباال و حدپايين استفاده شده كه اگر هر دو حدباال و پايين منفي باشد، در سطح اطمينان 

ميانگين از مقدار مشاهده % 95مشاهده شده كمتر خواهد بود، اگر هر دو حدباال و پايين مثبت باشد، در سطح اطمينان 
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ميانگين با مقدار مشاهده شده % 95است و اگر حدپايين منفي و حدباال مثبت باشد، در سطح اطمينان  شده بزرگتر
هاي  ، در شهر رشت در محيط اجتماعي، به ترتيب شاخص1 شماره بنابراين با توجه به جدول. تفاوت معناداري ندارد

راحت زنان، احساس آرامش در محله، تعداد وآمد مسئوليت در قبال سرزندگي محله، اعتماد به كسبه در محله، رفت
اقتصادي، نبود جرم و جنايت در محله، نبود سر و صداي همسايگان،  - جمعيت محله، شباهت وضعيت اجتماعي

ماندن در محله، اعتماد در محله، همبستگي در محله، دلبستگي به محله، نبود ارازل و اوباش، حقوق زنان، تمايل به
محله، مانند دانستن محله با خانه خود و احساس افتخار به محله در سطح مطلوب،  ررفتار مطبوع ساكنين د

هاي برآوردن انتظارات توسط محله، همكاري با شهرداري و احساس عضويت در گروه يكسان در محله در  شاخص
سب ماندن در محله در صورت كهاي حقوق كودكان، حقوق حيوانات و تمايل به سطح متوسط كيفيت و شاخص

  .اند تر از سطح متوسط كيفيت قرار گرفته شرايط اقتصادي بهتر، پايين

  اجتماعي محالت مسكونيارزيابي ساكنان شهر رشت از كيفيت محيط Tنتايج آزمون : 1جدول

معيارهاي كيفيت محيط 

  اجتماعي

  3= حد متوسط كيفيت

  نتيجه

 tمقدار 
درجه 

  آزادي

  سطح 

  داريمعني

  اختالف ميانگين

  0.95طمينان فاصله ا

  حد باال  حد پايين

 مطلوب 5706. 4085. 48958. 000. 383 11.876 تعداد جمعيت محله

 مطلوب 6907. 5020. 59635. 000. 383 12.432 آرامش در محله

 مطلوب 5397. 3665. 45313. 000. 383 10.291 سر و صداي همسايگان

 مطلوب 4906. 3010. 39583. 000. 383 8.211 همبستگي

 مطلوب 5941. 3850. 48953. 000. 381 9.207 تمايل به ماندن

 مطلوب 1.0027 8046. 90365. 000. 383 17.933 سرزندگي محله

 نامطلوب 0358.- 3131.- 17448.- 014. 383 2.474- )با اقتصاد بهتر(ماندن 

اقتصادي- شباهت اجتماعي  مطلوب 6360. 4553. 54569. 000. 382 11.875 

ماد در محلهاعت  مطلوب 4617. 2883. 37500. 000. 383 8.504 

 مطلوب 7335. 5720. 65274. 000. 382 15.892 اعتماد به كسبه

 مطلوب 3408. 1800. 26042. 000. 383 6.368 رفتار مطبوع ساكنين

 متوسط 0331. 1744.- 07068.- 181. 381 1.340- حس عضويت در يك گروه

 متوسط 1989. 0166.- 09115. 097. 383 1.663 برآوردن انتظارات

 متوسط 0429. 1944.- 07572.- 210. 382 1.255- همكاري با شهرداري

 مطلوب 5592. 3835. 47135. 000. 383 10.548 جرم و جنايت

 مطلوب 6323. 4718. 55208. 000. 383 13.528 رفت و آمد زنان

 مطلوب 3673. 1952. 28125. 000. 383 6.427 ارازل و اوباش

 مطلوب 5391. 3099. 42448. 000. 383 7.281 دلبستگي به محله

 مطلوب 4809. 2482. 36458. 000. 383 6.161 مانند دانستن محله با خانه

 مطلوب 2495. 0161. 13281. 026. 383 2.237 افتخار به محله

 مطلوب 4569. 3087. 38281. 000. 383 10.162 حقوق زنان

 نامطلوب 1970.- 4297.- 31332.- 000. 382 5.294- حقوق كودكان

 نامطلوب 1255.- 3224.- 22396.- 000. 383 4.473- حقوق حيوانات
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هاي نظافت معابر محله، نظافت مردم در محله، روشنايي  ، در محيط فيزيكي، به ترتيب شاخص2با توجه به جدول 
هاي  ضاهاي متنوع در محله در سطح مطلوب، شاخصزننده و وجود فمعابر محله، نبود آلودگي صوتي، نبود بوي
هاي كيفيت مبلمان شهري  روي مناسب در سطح متوسط كيفيت و شاخص آبگرفتگي معابر محله، عرض معابر و پياده

در محله، وجود درختان و سايه آنها، ايمني مربوط به تردد اتومبيل، آسفالت و سنگفرش معابر و زيبايي نماي 
  . اند تر از سطح متوسط كيفيت قرار گرفته ه، پايينها در محل ساختمان

  

  ارزيابي ساكنان شهر رشت از كيفيت محيط فيزيكي محالت مسكوني: Tنتايج آزمون  :2جدول

  معيارهاي كيفيت 

  محيط فيزيكي

  3= حد متوسط كيفيت

  نتيجه

  tمقدار 

درجه 

  آزادي

  سطح 

  داريمعني

  اختالف ميانگين

  0.95فاصله اطمينان 

  حد باال  حد پايين

روي مناسب پياده  متوسط 0677. 0833.- 00781.- 839. 383 203.- 

 مطلوب 2405. 0311. 13577. 011. 382 2.549 فضاهاي متنوع

 متوسط 2040. 0165.- 09375. 095. 383 1.672 آبگرفتگي معابر

 متوسط 0852. 0800.- 00262. 950. 381 062. عرض معابر

ها تمانزيبايي نماي ساخ  نامطلوب 2612.- 4628.- 36198.- 000. 383 7.059- 

 نامطلوب 6883.- 8689.- 77865.- 000. 383 16.955- درختان و سايه آنها

 نامطلوب 9586.- 1.1403- 1.04948- 000. 383 22.711- مبلمان شهري

 نامطلوب 5351.- 7097.- 62240.- 000. 383 14.010- ايمني تردد اتومبيل

ي صوتيآلودگ  مطلوب 4514. 2933. 37240. 000. 383 9.262 

 مطلوب 4976. 3357. 41667. 000. 383 10.120 نظافت مردم

 مطلوب 4673. 2723. 36979. 000. 383 7.459 بوي زننده

 مطلوب 5283. 3571. 44271. 000. 383 10.169 نظافت معابر

لوبمط 4570. 3034. 38021. 000. 383 9.732 روشنايي معابر  

آسفالت و سنگفرش 

 معابر
 نامطلوب 4540.- 6450.- 54948.- 000. 383 11.311-

  . ، ساكنين از محيط اجتماعي راضي اما از محيط فيزيكي ناراضي هستند3طوركلي با توجه به جدولبه

  

  ارزيابي ساكنان شهر رشت از كيفيت محيط اجتماعي و فيزيكي محالت مسكوني: Tنتايج آزمون . 3جدول

  عيارهاي كيفيت سكونتيم

  3= حد متوسط كيفيت

  نتيجه

  tمقدار 

درجه 

  آزادي

  سطح

  )sig(داري معني

  اختالف ميانگين

  0.95فاصله اطمينان 

  حد باال  حد پايين

 مطلوب 3674. 2321. 29973. 000. 376 8.712 محيط اجتماعي

بنامطلو 0257.- 1363.- 08099.- 004. 380 2.879- محيط فيزيكي  

رضايتمندي  فيزيكي برمحيط و اجتماعيمحيط هاي زمان شاخص منظور مطالعه تاثير همبه ،دوم پژوهش سوالدر پاسخ به
استفاده  R Square در اين روش، براي ارزيابي مدل از آماره. سكونتي شهروندان از روش تحليل مسير استفاده شده است

. اند آن را تبيين كنند دهد كه متغيرهاي مستقل توانسته بسته را نشان مياين آماره مقدار واريانس متغير وا. شود مي

بنابراين، مقدار اين آماره در مدل . هاست اي از داده مجموعه  دهنده اين است كه مدل تا چه اندازه برازنده واقع نشان در
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ريانس متغير رضايت از محيط درصد از وا 77دهنده آن است كه  است نشان 771/0كيفيت محيط اجتماعي كه برابر با 
  .درصد باقيمانده آن نبوده است 23اجتماعي را مدل تبيين كرده و قادر به تبيين 

، به ترتيب متغيرهاي برآوردن انتظارات توسط محله، حقوق كودكان، تعداد جمعيت محله، تمايل به 4با توجه به جدول
تگي، احساس عضويت در گروه واحد در محله و رفت و ماندن در صورت شرايط اقتصادي بهتر، سرزندگي محله، همبس

داراي تأثير  087/0و  093/0، 107/0، 108/0، 158/0، 165/0، 185/0، 296/0آمد راحت زنان در محله با ضريب بتاي 
  .اجتماعي هستند و ساير متغيرها اثر معناداري بر رضايت از اين محيط ندارندمعناداري بر متغير رضايت از كيفيت محيط

 مقايسه ميزان اهميت معيارهاي كيفيت محيط اجتماعي از نگاه ساكنان شهر رشت : تحليل مسير  نتايج آزمون :4جدول

  معيار

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients  t Sig. 

  

R Square  

 B Std. Error Beta 

 000. 4.299 165. 047. 200. تعداد جمعيت محله

.771 

 011. 2.568- 107.- 043. 112.- همبستگي

 005. 2.829 108. 038. 108. سرزندگي محله

 002. 3.119 158. 036. 113. )با اقتصاد بهتر(ماندن 

 022. 2.304 093. 039. 090. حس عضويت در گروه واحد

 000. 6.361 296. 043. 272. برآوردن انتظارات

 018. 2.384- 087.- 045. 107.- رفت و آمد زنان

 000. 4.277 185. 037. 159. حقوق كودكان

a. Dependent Variable: رضايتمندي از محيط اجتماعي 

ماندن در صورت شرايط اقتصادي در مرحله بعد، براساس مدل مفهومي تحقيق فرض شده بود كه متغيرهاي تمايل به
ظارات توسط محله بيشترين تأثير را بر متغير رضايت از بهتر، احساس عضويت در گروه واحد در محله و برآوردن انت

ي رگرسيون كرده  عنوان متغير وابسته وارد معادله ترتيب بهبنابراين هر كدام از اين سه متغير را به. محيط اجتماعي دارند
با خانه كه در مدل دو متغير آرامش در محله و مانند دانستن محله (شود  و تأثير ساير متغيرهاي مستقل بر آن آزمون مي

عنوان متغيرهاي وابسته مياني فرض شده بودند، به دليل عدم تأثير معنادار مستقيم بر متغير وابسته مفهومي تحقيق به
  ).اند نهايي مورد آزمون قرار نگرفته

ير وابسته عنوان متغماندن در صورت شرايط اقتصادي بهتر كه بهدست آمده در مورد شاخص تمايل به براساس نتايج به
ترتيب متغيرهاي حقوق كودكان، برآوردن انتظارات توسط محله، مانند دانستن محله با خانه، است، بهدرنظر گرفته شده

اعتماد در محله، آرامش در محله، سرزندگي محله، اعتماد به كسبه و بازاريان، تعداد جمعيت محله و حقوق حيوانات 
داراي تأثير معناداري بر متغير  075/0و  089/0، 091/0، 106/0، 136/0، 150/0، 154/0، 205/0، 237/0با ضريب بتاي 

در رابطه با شاخص . ماندن در صورت شرايط اقتصادي بهتر هستند و ساير متغيرها اثر معناداري بر آن ندارندتمايل به
له، حقوق كودكان، همبستگي عنوان متغير وابسته، به ترتيب متغيرهاي اعتماد در محاحساس عضويت در گروه واحد به

داراي تأثير  130/0و  133/0، 270/0، 309/0اقتصادي با همسايگان با ضريب بتاي - و شباهت وضعيت اجتماعي
معناداري بر متغير احساس عضويت در گروه واحد هستند و ساير متغيرها اثر معناداري بر اين متغير ندارند و در مورد 

ترتيب متغيرهاي حقوق كودكان، آرامش در محله، عنوان متغير وابسته، بهله بهشاخص برآوردن انتظارات توسط مح
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، 170/0، 243/0، 355/0سرزندگي محله، جرم و جنايت، اعتماد در محله و تعداد جمعيت محله با ضريب بتاي 
ر متغيرها اثر داراي تأثير معناداري بر متغير برآوردن انتظارات توسط محله هستند و ساي 100/0و  130/0، 146/0

  .معناداري بر آن ندارند

با . نشان داده شده است 4پس از مجموع نتايج تحليل مسير، مدل تجربي رضايت از كيفيت محيط اجتماعي در شكل 
تعداد (توجه به اين شكل، به منظور بررسي ميزان همبستگي دوجانبه بين متغيرهاي بيروني كيفيت محيط اجتماعي 

اقتصادي با همسايگان، اعتماد در محله، اعتماد به كسبه و بازاريان،  - دگي، شباهت اجتماعيجمعيت، همبستگي، سرزن
، از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده )آمد راحت زنان در محله، حقوق كودكان و حقوق حيوانات و جرم و جنايت، رفت

ها تعامل برقرار بوده و متغيرها با  لكه بين آندهد كه انتخاب متغيرها به صورت موزائيكي نبوده ب نتايج نشان مي. شده است
اند و اين متغيرها با يكديگر همبستگي متوسط دارند و داراي پشتوانه تئوريك بوده و  توجه به مدل نظري انتخاب شده

  .باشد افزايش و كاهش در هر يك از اين متغيرها، با افزايش يا كاهش در متغير مقايسه شده با آن همراه مي

، به ترتيب متغيرهاي تمايل به ماندن در محله در صورت كسب شرايط اقتصادي بهتر، 5و جدول  4به شكل  با توجه
صورت تنها به 087/0و  093/0، 158/0وآمد راحت زنان در محله با ضريب احساس عضويت در گروه واحد و رفت

تيب متغيرهاي احساس آرامش در محله، اند و به تر مستقيم بر رضايت از كيفيت محيط اجتماعي در محله مؤثر بوده
اقتصادي با - اعتماد، جرم و جنايت، مانند دانستن محله با خانه، اعتماد به كسبه و بازاريان در محله، شباهت اجتماعي

تنها به  011/0و  012/0، 014/0، 024/0، 043/0، 090/0، 093/0همسايگان و حقوق حيوانات در محله با ضريب 
به عبارت ديگر متغير احساس آرامش با اثرگذاري بر . اند رضايت از محيط اجتماعي اثر گذاشته صورت غيرمستقيم بر

عنوان متغيرهاي وابسته مياني، متغير شباهت متغيرهاي ماندن در محله با اقتصاد بهتر و برآوردن انتظارات توسط محله به
گروه واحد در محله، متغير اعتماد در محله با اثر اقتصادي با همسايگان با اثر بر متغير احساس عضويت در - اجتماعي

بر متغيرهاي ماندن در محله با اقتصاد بهتر، احساس عضويت در گروه واحد و برآوردن انتظارات توسط محله، متغير 
ارات توسط اعتماد به كسبه با اثر بر متغير ماندن در محله با اقتصاد بهتر، نبود جرم و جنايت با اثر بر متغير برآوردن انتظ

محله، مانند دانستن محله با خانه با اثر بر متغير ماندن در محله با اقتصاد بهتر و حقوق حيوانات با اثر بر متغير ماندن در 
اند و متغيرهاي رضايت از تعداد جمعيت در  محله با اقتصاد بهتر، بر متغير رضايت از محيط اجتماعي تأثير گذاشته

زندگي، برآوردن انتظارات توسط محله و حقوق كودكان در محله، هم به صورت محله، همبستگي در محله، سر
در نهايت، جمع اثر مستقيم و . اند مستقيم و هم به صورت غيرمستقيم بر رضايت از محيط اجتماعي تأثير گذاشته

ز محيط اجتماعي بيشترين تأثير را بر رضايت ا 352/0غيرمستقيم متغيرها نشان داد حقوق كودكان در محله با ضريب 
دهنده آن است كه به ازاي يك واحد تغيير در متغير حقوق كودكان، ميزان رضايت از محيط اجتماعي در  دارد كه نشان

، )328/0(واحد تغيير خواهد يافت و به همين ترتيب متغيرهاي برآوردن انتظارات توسط محله  352/0محله به اندازه 
ماندن در محله با شرايط اقتصادي بهتر ، تمايل به)175/0(، سرزندگي )208/0(رضايت از تعداد جمعيت محله 

، اعتماد )093/0(، احساس عضويت در گروه واحد در محله )093/0(، احساس آرامش )119/0(، همبستگي )158/0(
خانه ، مانند دانستن محله با )043/0(، جرم و جنايت )087/0(، رفت و آمد راحت زنان در محله )090/0(در محله 

و حقوق حيوانات ) 012/0(اقتصادي با همسايگان - ، شباهت اجتماعي)014/0(، اعتماد به كسبه و بازاريان )024/0(
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اند و ساير متغيرها بر رضايت مردم از كيفيت محيط  طوركلي بر رضايت از محيط اجتماعي تأثير داشته، به)011/0(
  .اند تأثير بوده اجتماعي بي

 

تعداد جمعيت

همبستگي

سرزندگي

- شباهت اجتماعي

اقتصادي

اعتماد در محله

اعتماد به كسبه

جرم و جنايت

رفت و آمد زنان

حقوق كودكان

حقوق حيوانات

آرامش

ماندن با 
اقتصاد بهتر

عضويت در 
گروه واحد

برآوردن 
انتظارات

مانند دانستن
محله با خانه 

رضايت از 

محيط 

اجتماعي

0 /1 65

0 /0 89

0 /1 0 0

0 /1 0 7

0 /1 33

0 /1 0 6
0 /1 0 8

0 /1 70

0 /1 30

0 /1 50
0 /30 9

0 /1 30

0 /0 91

0 /1 46

0 /0 87

0 /237

0 /270
0 /355
0 /1 85

0 /0 75

0 /1 36

0 /243

0 /1 58

0 /0 93

0 /20 5

0 /1 54

0 /296

0/282

0/389

0/459

0/405

0/505

0/31 4

0/41 5

0/436

0/356

  مدل تجربي عوامل مؤثر بر كيفيت محيط اجتماعي در محالت مسكوني: 4شكل

  نگارندگان: منبع

  

درصد از واريانس متغير  65است،  649/0براي مدل كيفيت محيط فيزيكي كه برابر با R Square ي  با توجه به آماره
  .باقيمانده آن نبوده است درصد 35رضايت از محيط فيزيكي را مدل تبيين كرده و قادر به تبيين 

ها، فضاهاي  نشان داد، به ترتيب متغيرهاي نظافت مردم در محله، زيبايي نماي ساختمان 6نتايج حاصل از جدول 
، 132/0، 158/0، 162/0، 215/0روي مناسب با ضريب بتاي  زننده، آبگرفتگي معابر و پيادهمتنوع، نظافت معابر، بوي

تأثير معناداري بر متغير رضايت از كيفيت محيط فيزيكي هستند و ساير متغيرها اثر  داراي 095/0و  096/0، 109/0
  .معناداري بر رضايت از اين محيط ندارند
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  مقايسه اهميت معيارهاي كيفيت محيط اجتماعي از نگاه ساكنان رشت : تحليل مسير  نتيجه نهايي آزمون: 5جدول

  رتبه  ر كلتأثي  تأثير غير مستقيم  تأثير مستقيم  متغير

  3  208/0  043/0  165/0  تعداد جمعيت

  7  093/0  093/0  -   آرامش

  6  119/0  012/0  107/0  همبستگي

  4  175/0  067/0  108/0  سرزندگي محله

  5  158/0  -   158/0  )با اقتصاد بهتر(تمايل به ماندن 

  14  012/0  012/0  -   اقتصادي-شباهت اجتماعي

  9  090/0  090/0  -   اعتماد در محله

  13  014/0  014/0  -   د به كسبهاعتما

  8  093/0  -   093/0  عضويت در گروه واحد

  2  328/0  032/0  296/0  برآوردن انتظارات در محله

  11  043/0  043/0  -   جرم و جنايت

  10  087/0  -   087/0  رفت و آمد زنان

  12  024/0  024/0  -   مانند دانستن محله با خانه

  1  352/0  167/0  185/0  حقوق كودكان

  15  011/0  0118/0  -   يواناتحقوق ح

  مقايسه اهميت معيارهاي كيفيت محيط فيزيكي از نگاه ساكنان رشت : تحليل مسير  نتايج آزمون :6جدول

  معيار
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients  t Sig. R Square 

B Std. Error Beta 
ه روي مناسب پيا  .123 .049 .095 2.508 .013 

 
.649 

 000. 3.650 158. 041. 149. فضاهاي متنوع

 014. 2.456 096. 035. 086. آبگرفتگي معابر

ها زيبايي نماي ساختمان  .157 .046 .162 3.423 .001 

 000. 5.814 215. 045. 263. نظافت مردم در محله

 006. 2.754 109. 040. 110. بوي زننده

 002. 3.087 132. 050. 153. نظافت معابر

a. Dependent Variable: رضايتمندي از محيط فيزيكي 

روي مناسب در محله و وجود فضاهاي  در مرحله بعد، براساس مدل مفهومي تحقيق فرض شده بود كه متغيرهاي پياده
ترتيب  تغير را بهبنابراين هر كدام از اين دو م. متنوع در محله بيشترين تأثير را بر متغير رضايت از محيط فيزيكي دارند

  .شود ي رگرسيون كرده و تأثير ساير متغيرهاي مستقل بر آن آزمون مي عنوان متغير وابسته وارد معادله به

ترتيب متغيرهاي عرض معابر و عنوان متغير وابسته، بهروي مناسب در محله به بنابراين در ارتباط با رضايتمندي از پياده
روي مناسب در محله هستند  داراي تأثير معناداري بر متغير پياده 129/0و  243/0ي نظافت مردم در محله با ضريب بتا

و ساير متغيرها اثر معناداري بر رضايت از اين متغير ندارند و در مورد متغير رضايتمندي از فضاهاي متنوع در محله 
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ها در محله با ضريب بتاي  ي آن و سايهها و درختان  عنوان متغير وابسته، به ترتيب متغيرهاي زيبايي نماي ساختمان به
  .داراي تأثير معناداري بر متغير فضاهاي متنوع در محله هستند 256/0و  400/0

با . نشان داده شده است 5پس از مجموع نتايج تحليل مسير، مدل تجربي رضايت از كيفيت محيط فيزيكي در شكل 
آبگرفتگي (نبه بين متغيرهاي بيروني كيفيت محيط فيزيكي توجه به اين شكل، به منظور بررسي ميزان همبستگي دوجا

ها، نظافت مردم در محله، بوي زننده و نظافت  ها در محله، درختان و سايه آن معابر محله، عرض معابر، نماي ساختمان
همبستگي دهد كه اين متغيرها با يكديگر  نتايج نشان مي. ، از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده است)معابر محله

متوسط دارند و داراي پشتوانه تئوريك بوده و افزايش و كاهش در هر يك از اين متغيرها، با افزايش يا كاهش در متغير 
  .باشد مقايسه شده با آن همراه مي

زننده، آبگرفتگي ترتيب متغيرهاي فضاهاي متنوع در محله، نظافت معابر محله، بوي، به7و جدول  5با توجه به شكل 
تنها به صورت مستقيم بر  095/0و  096/0، 109/0، 132/0، 158/0روي مناسب در محله با ضريب  بر و پيادهمعا

ها و عرض  اند و به ترتيب متغيرهاي وجود درختان و سايه آن رضايت از كيفيت محيط فيزيكي در محله مؤثر بوده
به عبارت . اند ايت از محيط فيزيكي اثر گذاشتهتنها به صورت غيرمستقيم بر رض 023/0و  040/0معابر محله با ضريب 

ها با اثرگذاري بر متغير فضاهاي متنوع در محله به عنوان متغير وابسته مياني و متغير  ديگر متغير درختان و سايه آن
 اند و روي مناسب در محله، بر متغير رضايت از محيط فيزيكي تأثير داشته عرض معابر محله با اثر بر متغير پياده

هاي محله و نظافت مردم در محله، هم به صورت مستقيم و هم به صورت غيرمستقيم متغيرهاي نماي زيباي ساختمان
در نهايت جمع اثر مستقيم و غيرمستقيم متغيرها نشان داد نظافت مردم در . اند بر رضايت از محيط فيزيكي تأثير گذاشته

دهنده آن است كه به ازاي يك واحد  ز محيط فيزيكي دارد كه نشانبيشترين تأثير را بر رضايت ا 227/0محله با ضريب 
واحد تغيير خواهد  227/0تغيير در متغير نظافت مردم در محله، ميزان رضايت از محيط فيزيكي در محله به اندازه 

فت معابر ، نظا)158/0(، فضاهاي متنوع در محله )225/0(ها  يافت و به همين ترتيب متغيرهاي نماي زيباي ساختمان
ي  ، درختان و سايه)095/0(روي مناسب در محله  ، پياده)096/0(، آبگرفتگي معابر )109/0(، بوي زننده )132/0(محله 

اند و ساير  طوركلي بر رضايت از محيط فيزيكي تأثير داشته، به)023/0(و عرض معابر محله ) 040/0(ها در محله  آن
 .اند تأثير بوده فيزيكي در محله بيمتغيرها بر رضايت مردم از كيفيت محيط 
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آبگرفتگي معابر

عرض معابر

نماي 
ساختمان ها

درختان

نظافت مردم

بوي زننده

نظافت معابر

پياده روي مناسب

فضاهاي متنوع

رضايت از 

محيط 

فيزيكي

0 /0 96

0 /243

0 /1 62

0 /40 0

0 /256

0 /1 29

0 /1 09

0 /1 32

0 /095

0 /1 580/21 5

0 /430

0 /427

0/550

0 /459

0/230

0 /473

  مدل تجربي عوامل مؤثر بر كيفيت محيط فيزيكي در محالت مسكوني: 5شكل

  نگارندگان: منبع

  مقايسه اهميت معيارهاي كيفيت محيط فيزيكي از نگاه ساكنان رشت : تحليل مسير  نتيجه نهايي آزمون: 7جدول

  رتبه  تأثير كل  تأثير غيرمستقيم  يمتأثير مستق  متغير

  7  095/0  -   095/0  روي مناسب پياده

  3  158/0  -   158/0  فضاهاي متنوع

  6  096/0  -   096/0  آبگرفتگي معابر

  9  023/0  023/0  -   عرض معابر

  2  225/0  063/0  162/0  ها نماي ساختمان

  8  040/0  040/0  -   ها درختان و سايه آن

  1  227/0  012/0  215/0  نظافت مردم در محله

  5  109/0  -   109/0  بوي زننده

  4  132/0  -   132/0  نظافت معابر

  .، اهميت محيط اجتماعي و محيط فيزيكي براي ساكنين به يك اندازه است8جدولطوركلي با توجه به به 

  

  از نگاه ساكنان رشت مقايسه ميزان اهميت كيفيت محيط اجتماعي و فيزيكي در محالت مسكوني: نتايج آزمون تحليل مسير: 8جدول

  معيار

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients  t Sig. رتبه 

B Std. Error Beta 

 2 000. 13.902 473. 050. 700. محيط اجتماعي

 1 000. 14.162 481. 061. 862. محيط فيزيكي
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 گيرينتيجه

پژوهش حاضر با هدف سنجش كيفيت محيط اجتماعي و فيزيكي با توجه به اهميت محيط سكونتي در نواحي شهري، 
در اين راستا، محالت معلم، ضيابري، بلوار خرمشهر، ولكس و باهنر . در محالت مسكوني شهر رشت صورت گرفت

گويه و محيط فيزيكي از  23عنوان نمونه انتخاب شد و براي ارزيابي سطح رضايتمندي ساكنين از محيط اجتماعي از  به
بر اين اساس نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه در شهر رشت، در محيط اجتماعي، به ترتيب . ويه استفاده شدگ 14

وآمد راحت زنان، احساس آرامش در هاي مسئوليت در قبال سرزندگي محله، اعتماد به كسبه در محله، رفت شاخص
م و جنايت در محله، نبود سر و صداي اقتصادي، نبود جر- محله، تعداد جمعيت محله، شباهت وضعيت اجتماعي

همسايگان، حقوق زنان، تمايل به ماندن در محله، اعتماد در محله، همبستگي در محله، دلبستگي به محله، نبود ارازل و 
اوباش، رفتار مطبوع ساكنين در محله، مانند دانستن محله با خانه خود و احساس افتخار به محله در سطح مطلوب، 

وردن انتظارات توسط محله، همكاري با شهرداري و احساس عضويت در گروه يكسان در محله در هاي برآ شاخص
ماندن در محله در صورت كسب هاي حقوق كودكان، حقوق حيوانات و تمايل به سطح متوسط كيفيت و شاخص

ت معابر محله، نظافت هاي نظاف اند و در محيط فيزيكي، به ترتيب شاخص شرايط اقتصادي بهتر، نامطلوب ارزيابي شده
زننده و وجود فضاهاي متنوع در محله در سطح مردم در محله، روشنايي معابر محله، نبود آلودگي صوتي، نبود بوي

روهاي مناسب در سطح متوسط كيفيت و  هاي آبگرفتگي معابر محله، عرض معابر و پياده مطلوب، شاخص
ن و سايه آنها، ايمني مربوط به تردد اتومبيل، آسفالت و هاي كيفيت مبلمان شهري در محله، وجود درختا شاخص

هم چنين نتايج . اند تر از سطح متوسط كيفيت قرار گرفته ها در محله، پايين سنگفرش معابر و زيبايي نماي ساختمان
 نشان داد كه در محيط اجتماعي، حقوق كودكان در محله، برآوردن انتظارات توسط محله، رضايت از تعداد جمعيت

بنابراين . محله، سرزندگي و تمايل به ماندن در محله با شرايط اقتصادي بهتر، بيشترين اهميت را از نظر ساكنين دارند
ترين شاخص نزد شهروندان شده است اما با  نامطلوب بودن حقوق كودكان منجر به انتخاب اين شاخص به عنوان مهم

اند، اهميت بااليي براي شهروندان  مطلوب ارزيابي شده هاي سرزندگي و تعداد جمعيت محله وجود اينكه شاخص
ها، فضاهاي متنوع در محله و   در مورد محيط فيزيكي، طبق نتايج، نظافت مردم در محله، زيبايي نماي ساختمان. دارند

يي نماي نظافت معابر محله بيشترين تأثير را بر رضايت ساكنين از اين محيط دارند بنابراين، همانطور كه شاخص زيبا
هاي  ها نامطلوب ارزيابي شده، براي شهروندان بسيار مهم بوده است اما با وجود مطلوب بودن شاخص ساختمان

ها اهميت زيادي نزد شهروندان  نظافت معابر، نظافت مردم در محله و وجود فضاهاي متنوع در محله، اين شاخص
با توجه به نتايج ياد . اعي و محيط فيزيكي تقريبا برابر استطوركلي از نظر شهروندان، اهميت محيط اجتمبه. اند داشته

شده از نارضايتي شهروندان از نبود شرايط اجتماعي مورد انتظار براي كودكان، كيفيت پايين مبلمان شهري، كمبود 
ايي درختان در محالت، احساس ايمني پايين از تردد اتومبيل، آسفالت و سنگفرش نامناسب و رضايت پايين از زيب

هاي ريزي ها، اقدامات الزم در جهت رفع اين كمبودها در محالت بايد به صورت اهداف آتي در برنامه نماي ساختمان
 .هاي شهري قرار گيرد تا بيشترين كارايي را براي شهروندان به همراه داشته باشد مدت سياستگذاري مدت و بلند كوتاه
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  كتابشناسي

رشت، : معياري و منطق فازي در تحليل و ساماندهي مبلمان شهري مطالعه موردي فنون تحليل چند، كاربرد )1392(ابراهيمي، سعيد  .1

 شكده علوم انساني، دانشگاه گيالن؛نامه كارشناسي ارشد، به راهنمايي دكتر اصغر شكرگزار، دانپايان

هاي  قش كيفيت سكونتي در مهاجرت، بررسي ن)1390(كشاورز، مهناز  ؛حبيبي، كيومرث ؛اهللا فرهودي، رحمت ؛پوراحمد، احمد .2
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