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بررسي سنجش رضايتمندي در واحدهاي آپارتماني از ديدگاه ساكنين 
  )۲منطقه  –شهر بيرجند :مطالعه موردي(آن

 

  ۴سميره تاساو  ۳فرشته شريفي، ۲، زينب غالمي ۱مفيد شاطري
  استاد يار گروه جغرافيا، دانشگاه بيرجند  -۱

mshatri@birjand.ac.ir  
  ،رشته جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي، دانشگاه بيرجنددانشجوي كارشناسي ارشد  -  ۴و  ۳، ۲

 
 

  :چكيده
ازدياد . نزديك به سه دهه است كه آپارتمان نشيني با همه محاسن و معايبي كه دارد در كشور ما متداول گرديده است

هاي مسكوني، توان مالي شهروندان و  در مجتمع ت بيشترهاي تك واحدي، امني جمعيت، كمبود زمين براي احداث خانه
هدف  تحقيق حاضر با. گذارند روند كه بر توسعه آپارتمان نشيني تاثير مستقيم مي بسياري داليل ديگر از عواملي به شمار مي

 نجام اين كار،جهت ا .رضايتمندي در واحدهاي آپارتماني از ديدگاه ساكنين آن در شهر بيرجند انجام گرفتبررسي سنجش 
از آنجا  .ابتدا مطالعات انجام شده پيرامون آپارتمان نشيني ومسائل مربوط با مجتمع هاي مسكوني مورد بررسي قرار گرفت

از نظرات جامعه شناسان  جهت تنظيم چهارچوب نظري، كه آپارتمان نشيني يكي از الگوهاي زندگي شهر نشيني است،
كه داراي مجتمع هاي  بيرجند، ۲منطقه پرسشنامه ها در . شيني استفاده شده استشهري براي بررسي زندگي آپارتمان ن

روابط همسايگي، ويژه  :متغيرهاي مستقل در تحقيق حاضر عبارتند از .مي باشد تكميل گرديدبيشتري مسكوني آپارتماني 
يافته ها  .احساس رضايتمندي :متغيروابسته عبارتند از .گيهاي كالبدي، تسهيالت مجتمع،ديد ومنظر، امنيت و بهداشت

  .نقش موثري دارند ۲نشان مي دهد كه معيارهاي رضايتمندي دراحساس رضايتمندي آپارتمان نشينان منطقه 
  شهر بيرجند۲منطقه  رضايتمندي، آپارتمان نشيني،  :كليدي گانواژه 

  

  مقدمه و بيان مساله-۱
 جهان مسكن، خريد هاي هزينه كاهش نيز و ازس و ساخت فضاي كناركمبود در شهري جمعيت افزايش شهرنشيني، رشد با
. آورد وجود به خود زندگي شكل و نحوه در اساسي و بنيادي تغييرات تا آورد روي نشيني آپارتمان به گذشته قرن در

 تمشكال و معضالت شهرها، گسترش با .درجامعه نياز و اجبار سر از گاهي و بود اشتياق و شوق سر از گاه كه تغييراتي
محدوديت به علت از جمله پيامدهاي گسترش شهرها تقاضاي زياد براي مسكن است  كه . يافت گسترش نيز شهري

بخوبي هويداست و برنامه ريزان ومديران  همه كشورهابروز اين پديده در  .حل جديدي را مي طلبده گسترش شهرها را 
 قرن ي فناور هاي پديده از بلند ساختمان هاي . )۲۲:۱۳۸۵، جهانگيري( روي آوردن به بلند مرتبه سازي نديدند شهري جز
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 وارد مسكن، مشكل و جمعيت افزايش با سپس شد، گذاري پايه خود خاص فرهنگ با جهان سوي آن در كه است بيستم
از آن . آپارتمان نشيني پديده اي است جديد و همين امر نيازمند پژوهش و بررسي هاي خاص خود است. دش ما كشور
شكل گرفت ساكنان آنها دريافتند » آپادانا«و » اكباتان«، »آ اس پ«ام كه در تهران مجتمع هاي آپارتماني بزرگي چون هنگ

قانون تملك آپارتمان  ۱۳۴۳لذا بدين منظور در اسفندماه . كه براي زندگي در اين مجتمع ها بايد قوانين خاصي وضع نمايند
رعايت اين قوانين شده و آپارتمان نشيني نيز چون ديگر گونه هاي سكونت ها تصويب شد و مالكان و ساكنان موظف به 

نزديك به سه دهه است كه آپارتمان نشيني با همه محاسن و معايبي كه دارد، در كشور ما متداول . داراي قاعده و قانون شد
هاي مسكوني، شرايط  مجتمعهاي تك واحدي، امنيت بيشتر در   ازدياد جمعيت، كمبود زمين براي احداث خانه. شده است

 .گذارد رود كه بر توسعه آپارتمان نشيني تاثير مستقيم مي اقتصادي و بسياري از داليل ديگر از عواملي به شمار مي
طلبد كه آشنا نبودن و رعايت  هاي مسكوني و زندگي تنگاتنگ با ديگر شهروندان فرهنگ خاصي مي سكونت در مجتمع

 ها، نا هاي بروز اين اختالف البته يكي از علت. شود  ت و اختالف فراوان بين ساكنان ميها موجب بروز كدور نكردن آن
اطالع داشتن از مقررات مربوط به آپارتمان نشيني و افزايش دانش . آشنايي برخي ساكنان با حقوق و تكاليفشان است

در سالهاي اخير به طور روز . مي كند شهروندان، زمينه همزيستي مسالمت آميز هر چه بيشتر بين آنها را فراهم حقوقي
سفانه آموزش هاي الزم براي زندگي جمعي به مردم شين اضافه مي شود، در حالي كه متأافزوني بر تعداد افراد آپارتمان ن

فرهنگ عصاره زندگي اجتماعي مردم است و در تمامي افكار، معيارها، ارزشها و فعاليتهاي فردي و . داده نشده است
بنايراين . كنند بر خورد مينعكس مي شود وافراد با توجه به باورداشت ها و فرهنگ خود با امور پيرامون خويش اجتماعي م

امروزه زندگي آپارتماني معضالت اجتماعي و . اجتماعي زندگي آپارتماني بود -بايد درصدد شناخت و حل مشكالت فرهنگي
اسفانه به رغم نزديكتر شدن ساختمان ها و فاصله اي در حد يك مت. روان شناختي زيادي پيش روي انسان قرار داده است

همكاري، همفكري، همراهي، هم نظري، . ديوار، يا سقف و كف در ميان آنها، دلهاي انسانها هر روز بيشتر از هم دور مي شود
قي در ميان مردم همدلي، هم زباني در زندگي آپارتماني هر روز بيشتر رنگ مي بازد، و مسايل بغرنج اجتماعي و حقو

 نارضايتيو  رضايت درميزان مؤثر عوامل شناسايي. )۲۲:۱۳۸۸كامران،(آپارتمان نشين بيشتر خود نمايي مي كند
 محدوده كيفي سطحي ارتقا منظوربه  آتي تصميمات سكونتي، موجود وضع تحليل جهت در تواند مي ساكنان، سكونتي
 ساكنان رضايتمندي سطح توان مي چگونه اما .گردد واقع مؤثر هاكانم رسايرد نواقص تكرار از جلوگيري و افراد سكونتي هاي
 هدف با حاضر پژوهش است؟ تأثيرگذار ساكنان رضايتمندي ميزان در معيارهايي چه سنجيد؟ شان سكونتي نواحي از را

، )۲منطقه  –يرجند شهر ب:مطالعه موردي(ديدگاه ساكنين آن واحدهاي آپارتماني ازر سنجش ميزان رضايتمندي د بررسي
به بررسي نوشتارها و  مطالعاتي، محدودة در نظري چارچوب و پايه مدل گيري شكلبه منظور  .صورت گرفته است

بر درك  مؤثر احتماليمتغيرهاي   و سكونتي واحدهاي به رضايتمندي، رضايتمندي از نظري مربوط هاي پژوهش
  .است كه در ادامه ارائه گرديده شده پرداخته اين ميزان

  مباني پايه نظريه اي- ۲
  رضايتمندي- ۲- ۱
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 انسـان  متعـالي  يـا  و پايـه  نيازهـاي  رفـع  جهـت  هـا  مطلوبيـت  و تمـايالت  از اي ه گسـترد  دامنـه  بـر  رضـايتمندي  مفهوم
 و اقتصـادي  داليـل  بـه  وبنـابراين  دارنـد  تمايـل .باشـند  داشـته  تواننـد  نمـي  كـه  چيزهـايي  بـه  افراد از بسياري. دارد اشاره
 مـي  داريـم  تمايـل  كـه  را آنچـه  وقتـي  .برگزيننـد  دارنـد  آن بـه  كمتـري  تمايـل  كـه  را محلـي  بايـد  آنهـا  اليـل، د ساير يا

 رضــايتمندي، بــه مربــوط اوليــة مطالعــات . )۳۵۵،۱۳۷۸گيفــورد،(شــودمــي  جلــبمان رضــايت كنــيم، انتخــاب تــوانيم
 درك مراحـل  ققـان، مح از برخـي  مثـال  عنـوان  بـه  .اسـت  شـده  دنبـال  بعـدي  تـك  هـاي  ديـدگاه  براسـاس  بيشـتر 
 از اي مجموعـه  بـه  توجـه  بـا  شـخص  كـه  ترتيـب  بـدين  انـد،  كـرده  توصـيف  ادراكـي  ديدگاه با را افراد رضايتمندي ميزان
ــي شـــرايط دارد، كـــه آرزوهـــايي و نيازهـــا ــي ) واحـــد همســـايگي/ واحدمســـكوني(اش ســـكونتي فعـل را ارزيـــابي ـم
ــد ــخص، مجمو  ). Michelson:355;1966(كـن ــي هـــاي    نيازهـــا وآرمـــان هـــاي ـش ــژه ـگ ــه اي از ـهــر دو وـي ـع
و نيــز معيارهــاي فرهنگــي تــاثير گــذار بــر روي فــرد،  ) همچــون طبقــه اجتمــاعي، مرحلــه زنــدگي و نظــاير آن (فــردي
 تعريـف  هـايش  آرمـان  و نيازهـا  بـراي  فـرد  كـه  باشـد  چيـزي  همـان بـا   نزديـك  سـازگاري  در فعلـي  شـرايط  چنانچه
ـت، كــرده اي اخيــر ، رضــايتمندي در  هــ هدر دهــ. )Schmid 1979, 105(گــردد مــي حاصــل رضــايتمندي اـس

بــدين ترتيــب از ديــدگاه . تحقيقـات مــرتبط بــا سـنجش ميــزان كيفيــت محــيط در نـواحي ســكونتي مطــرح شــده اسـت    
ـت محــيط مطــرح شــده       پژوهشــگران مختلفــي،   رضــايتمندي بــه عنــوان معيــاري عــام بــراي ســنجش ادراك كيفـي

  ).۱(شكل .است
  

  شاخص كيفيت محيط

  
  
  

ه جايگا .۱شكل   رضايتمندي در شاخصهاي سنجش كيفيت محيط
  van poll;1997:منبع

 معيار .هستند سكونتي محيط شرايط از شده برانگيخته عاطفي و ادراكي هاي واكنش محور، اثر هاي شاخص ۱شكل در
 سكونتي اش تعريف شرايط به نسبت شخص آزردگي احساس يا و رضايتمندي ميزانسنجش  اين تأثيرات، گيري اندازه
 بر بدي تأثير رسد مي نظر به كه با هر عامل يا شرايطي همراه نارضايتي، احساس نوعي مثابه به آزردگي احساس. است شده
 محيطي نازل هاي ويژگي از اثر ترين متداول عنوان به احساس است اين شده تعريف گذارد، ميگروه  يك يا و فرد روي
  ).van poll’1997:11(دگذار مي سكونتي رضايتمندي بر روي منفي تأثيري كه شود مي شناخته

  
  سكونتي رضايتمندي بر تأثيرگذار متغيرهاي-۲-۲
 
مرور  و بررسي )۹۸،۱۳۷۸:گيفورد( دارد بستگي بسياري عواملوبه  است پيچيده سكونتگاه از رضايت ميزان گيري ندازها

 در و شخص هر سوي از رضايت ميزان درك كه دارد آن از نشان سكونتي، محيطاز  رضايت ميزان به مربوط نوشتارهاي

  شاخصهاي مشاهده پايه  محور -رشاخصهاي اث

 رضايتمندي احساس آزردگي
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ويژگيهاي  كردن اضافه مثال، عنوان بهاست  متفاوت فيزيكي، و فرهنگي اقتصادي، اجتماعي، شخصي، مختلف شرايط
 تأثير مختلفي پژوهشگران .)van poll’1997:22( دبر مي باالتر را بيني پيش قدرت،  ها تحليل و تجزيه به شخصي
 به توان مي رضايت بر مؤثر فردي خصوصيات ازجمله. اند كرده بررسي رضايتمندي ادراك ن ميزا رويب را متغيرها اين
 ۷۰:۱۳۷۸گيفورد،(كرد اشاره آينده به اميد و ها سكونتگاه ساير  با مقايسه انتظارات، شها،ارز شخصيتي، جمعيتي، عوامل

از   ميزان رضايت از واحدهاي سكونتي به عنوان يكي، تحقيقات مربوط به كيفيت محيط هاي سكونتي تجربِي مدلهاي در .)
 محيط كيفيت سنجش مدل در سكونتي واحدهاي از رضايتمندي جايگاه ۲در شكل . معيارهاي اصلي مطرح شده است

  .است شده داده نشان )آپارتمان( سكونتي
  
 

  ي از واحدهاي سكونتيرضايتمند

  

  
  

  

  سكونتيمدل تجربي سنجش از رضايتمندي از واحدهاي .۲شكل 
  van poll;1997 :منبع

  

  :پيشينه تحقيق- ۳
تي كه به طور مستقيم وارد حوزه مسائل آپارتمان نشيني شده باشند بسيار نادر اداخلي آن نوع تحقيقدر ميان تحقيقات 

از ميان . ، تحليلي و غير تجربي هستند و يا اينكه به طور كلي به مساله فضا و فرهنگ پرداخته اندها اغلب پژوهش .است
  :اي انجام شده مي توان به موارد زير اشاره كردهپژوهش
 فرهنگي آپارتمان نشيني پرداخته است در اين تحقيق -ير جهانگيري در مطالعه اي به بررسي پيامدهاي اجتماعيجهانگ
پرسشنامه ها در چهار منطقه از شهر كه . افزايش يافتمورد  ۴۰۰تعيين گرديد كه جهت افزايش دقت به  ۳۷۷مونه نحجم 
ر، ضمتغيرهاي مستقل در تحقيق حا. طق بود، تكميل گرديدي مسكوني آپارتماني در آنجا بيشتر از ساير مناها عمجتم

  هزينه ها  تسهيالت خارج از واحد  شرايط داخل  امكان توقف وسايل نقليه  ويژه گي هاي كالبدي

  انباري فضاي
تسهيالت داخل 

واحد،تعداد اتاق؛زير 
  بنا،عمر ساختمان

  
  در داخل واحد
  در خارج واحد

سرو صداي منتج از و سايل و 
سروصداي  اسباب منزل،
حشرات  وي بد،ب ،همسايه ها

  موذي،آلودگي 

  تسهيالت عمومي
  ديدومنظر

  امكان ديد خورشيد
  نور طبيعي ساختمان

  رهن مقدار
هاي  هزينه

  تعميرونگهداري
هزينه هاي 
گرمايش و 
  سرمايش
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تحصيالت پاسخ گو، درآمد خانوار، بعد خانوار، محل تولد، سطح زيربناي آپارتمان، تعداد طبقات، تعداد واحدها، : عبارتند از
يرهاي وابسته عبارتند تعداد اتاق ها، قوميت، سابقه آپارتمان نشيني، داشتن يا نداشتن مدير در مجتمع و نوع مديريت، متغ

از رضايتمندي ساكنان، احساس امنيت، احساس بيگانگي، اعتماد اجتماعي و موفقيت تحصيلي فرزندان چهار متغير اول، به 
آزمون فرضيه مطرح و مورد  ۲۱با توجه به مدل نظري تحقيق . صورت طيف ليكرت طراحي و مورد سنجش قرار گرفتند

تحقيق حاضر نشان داد كه سطح زيربنا، تعداد طبقات . فرضيه مورد تاييد قرار گرفت چند ،قرار گرفت كه از اين ميان
مجتمع مسكوني، وجود يا عدم وجود مدير و نوع مديريت مجموعه آپارتماني رابطه مثبت با رضايت مندي از آپارتمان 

  ).۲۱:۱۳۸۵جهانگيري،.(نشيني دارد
عنوان تحقيقي است كه توسط بهلولي ماكويي ) كوي گيشا(مسكن پژوهشي در آپارتمان نشيني و ارائه يك مدل رفاهي 

 شناخت آپارتمان نشينان، شناخت خصوصيات كلي آپارتمان هاي كوي گيشا، :اهداف محقق عبارتند از .انجام گرديده است
ش مشكالت آنان، راه كارهاي حل مشكل، تعيين نقش آپارتمان سازي در حل مسكن و درك لزوم گسترش يا عدم گستر

از شيوه توصيفي، علي و همبستگي نيز استفاده شده  ودر آن نوع مطالعه اكتشافي است. آپارتمان سازي در تهران
  .)۲۵۳۵بهلولي ماكويي،( مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه از تكنيكهاي اصلي جمع آوري داده ها مي باشند.است

ي در مجموعه مسكوني مقابل پارك ساعي در سال معصومه كريمي تحقيقي تحت عنوان پژوهشي در مسايل آپارتمان نشين
شناخت  شناخت خصوصيات كلي آپارتمان، :كريمي اهداف خود را چنين بيان مي كند.انجام داده است ۱۳۵۵-۱۳۵۶

شناخت مشكالت، شناخت ميزان  خصوصيات اجتماعي و اقتصادي ساكنان، تعيين سهم ضرورتهاي اجتماعي و اقتصادي،
  .)۲۵۳۶كريمي،(ارتمان نشيني، شناخت و تعيين راه حلهايي در جهت پذيرش آپارتمان نشينيآمادگي براي پذيرش آپ

اين پژوهش پيرامون جنبه هاي . انجام داده است "آپارتمان نشيني و انطباق فرهنگي"مهدوي پژوهشي تحت عنوان 
مجموعه  .المي مي باشدشهر جمهوري اس زيست محيطي منطقه كيان شهر، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ساختارهاي

چنين به نظر مي  .شواهد مبين اين واقعيت است كه پذيرش آپارتمان براي اكثر خانواده هاي مورد مطالعه خوشايند نبود
رسد كه اگر شرايط اقتصادي و اجتماعي اجازه انتخاب بين آپارتمان و خانه  را به آنها مي داد، خانه را به عنوان مسكن مورد 

مشهودي در مقاله تحليلي بر بررسي عوامل تشويق كننده خانوار به سكونت در  .)۱۳۷۳مهدوي،(مي گزيدند عالقه خويش بر
وي توان . اختالفات آپارتمان نشينان و ارائه راه حل پرداخته استعوامل موثر بر ميزان ، آپارتمان، مشكالت آپارتمان نشيني

برداري را از جمله عوامل موثر در تشويق خانوارها به سكونت در اقتصادي خانوار، فرهنگ، مديريت ساخت و مديريت بهره 
آلن بوت پژوهشي تحت عنوان تجمع و روابط خانوادگي انجام داده است  .)۱۳۸۰مشهودي (مجتمع هاي مسكوني مي داند

فرزندان و روابط وي در اين تحقيق تاثير تراكم خانوار و واحدهاي همسايگي را بر روابط بين همسران، رابطه بين والدين و 
اساس نتايج بدست آمده مشخص شد كه تراكم و تجمع عيني خانوار رابطه ر ب. بين فرزندان را مورد بررسي قرار داده است

همچنين در ميان پژوهشگران، از جمله افرادي  .)booth;1975(مثبتي با تعداد واحدهاي گزارش شده توسط مادر داشت
مي توان به امريگو و آراگوتر اشاره  بر روي آن كار كردند، ي سكونتي و عوامل تاثير گذاركه در زمينه ميزان رضايت از نواح

آنها سعي كردند تا مدلهاي رفتاري را  .تحقيقي بر روي رضايتمندي و ارزيابي سكونتي انجام داده اند ۱۹۹۷كرد كه در سال 
  ).۵۴:۱۳۸۸رفيعيان،(نندشناسايي ك كه با درجه ي رضايتمندي سكونتي ارتباط معناداري دارند،
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  روش تحقيق-۴
دو امر اساسي در تعيين نوع روش شناسي و روش تحقيق نقش . روش شناسي خاصي پيروي مي كند اصوال هر پژوهشي از

حاضر به لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ ماهيت و تحقيق . و ديگري ديدگاه محقق يكي ماهيت موضوع مورد مطالعه .دارند
ابزار اصلي تحقيق پرسشنامه است كه براي تجزيه وتحليل داده هاي آن از نرم  .وتحليلي مي باشد روش از نوع توصيفي

مي  ۰.۹۴۲برابر با مقدار آلفا براي مجموعه پرسشهاي رضايتمندي از مجتمع هاي مسكوني . شده استاستفاده   SPSSافزار
و سئواالت مربوط به هر پرسشنامه محاسبه شد همه  ينابتدا ميانگ اتبراي بررسي فرضي .باشد كه پايايي آن تاييد مي شود

با توجه به تعداد زياد بلوك آپارتماني در . اسميرنوف بررسي شد - سپس نرمال بودن نمونه را با توجه آزمون كلموگروف

 ۲۰۳با ،كه براي نمونه گيري از فرمول كوكران استفاده شد و حجم نمونه .، از روش نمونه گيري استفاده شده است۲منطقه 
پرسشنامه ها در بين آپارتمان .مد نظر قرار داديم ۲۰۵حجم نمونه را  كه براي دقت بيشتر تعيين شد بلوك ساختماني
 .بيرجند توزيع شده است ۲نشينان منطقه 
ترسيم اين مدل با . مدل تجربي سنجش ميزان رضايتمندي از مجتمع هاي آپارتماني نشان داده شده است ۳در شكل 
و مطالعه مقدماتي از ) ۲شكل (از مرور نوشته هاي پژوهشي مرتبط و مدل تجربي كيفيت محيط در نواحي سكونتياستفاده 

  .محدوده ي مطالعاتي صورت گرفته استوضع موجود در 
  
  

  
   رضايتمندي از واحدهاي آپارتماني در محدوده مورد مطالعهسنجش معيارهاي   تجربي مدل :۳شكل 

  نگارندگان: منبع

  

  مطالعاتي محدودة- ۵
ضلع جنوب خيابان ارتش،طالقاني و  (محدوده مطالعاتي اين تحقيق شامل آپارتمان نشينان منطقه دو شهر بيرجند مي باشد

بيرجند شامل محدوده هاي پاسداران، معلم، غفاري، توحيد، سجاد شهر،  ۲منطقه  ). بلوار شهداي عبادي و معصومين پايين

  بيرجند ۲معيارهاي رضايتمندي از واحدهاي آپارتماني منطقه 

  امنيت  بهداشت مجتمع  همسايگيروابط   ويژه گيهاي كالبدي  ديد ومنظر  تسهيالت مجتمع

امكانات مجتمع، 
پاركينگ، مديريت 
  ساختمان، نگهباني

  نور و روشنايي
ديد به مناظر بيرون 

  ساختمان

ابعادواحد 
مسكوني،تعداد اتاق 
ها، تعداد واحدها در 

  آپارتمان

داشتن همسايه 
مشابه،،مشاركت 
همسايه،،رابطه با 
  همسايه ها

سروصداي همسايه، 
هاي آزاردهنده، بو

  وجود حشرات موذي

اميت آپارتمان،امنيت 
  واحد مسكوني
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 ۴۳۰محدوده مورد مطالعه داراي  العات بدست آمده از شهرداري بيرجند،با توجه به اط. مدرس و شبهيد آويني مي باشد
 ).۴شكل (ي مي باشدتجار - بلوك آپارتماني مسكوني ومسكوني

  
  شهرداري بيرجند:منبع -شهر بيرجند ۲نقشه منطقه : ۴شكل 

  

   :يافته هاي تحقيقبررسي - ۶
اطالعات در قسمت آمار توصيفي پاره اي از . ستاين بخش از دو قسمت آمار توصيفي و آمار استنباطي تشكيل شده ا

وهش حاضر را به ژاطالعات توصيفي وضعيت كلي نمونه آماري پ. جداول توزيع فراواني و درصد متغيرها ارايه مي شوند
در اين بخش فرضيه هاي تحقيق آزمون مي . قسمت دوم به آمار استنباطي اختصاص يافته است .خوبي نمايش مي دهد

  .به سطح سنجش متغيرها، تعيين شده است تكنيك آماري به كار رفته با توجهنوع . شوند
  آمار توصيفي-۶- ۱

%  ۱۸۵.كه بيشترين فراواني را همين گروه داشتند باشندمي  پاسخگويان داراي مدرك ديپلم% ۲۰از نظر تحصيالت، 
درصد  ۷/۱۱از نظر اشتغال، .اشندپاسخگويان داراي مدرك فوق ديپلم مي ب% ۷/۱۱پاسخگويان داراي مدرك ليسانس و 

نفر مي  ۶۱/۳،بيرجند ۲منطقه  ميانگين تعداد افراد خانوارهاي آپارتمان نشين. كارمند و بقيه داراي شغل آزاد مي باشند
با توجه به . نفر جمعيت داشتند و بيشترين فراواني متعلق به اين گروه مي باشد ۴خانوارها در حدود % ۹/۲۵باشد كه حدود 

متر مربع مي باشد كه  ۸۰خانوارها، سطح زير بناي واحدهاي مسكوني آنها در حدود % ۲/۱۲هاي به دست آمدهتحليل
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سال مي باشد كه   ۱۹/۵ميانگين سالهاي آپارتمان نشيني پاسخگويان . بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده است
  .درصد مي باشد ۹/۲۲سال وبرابر با  ۲بيشترين فراواني مربوط به سالهاي آپارتمان نشيني، در حدود 

  آمار استنباطي- ۲-۶
  .در اين قسمت به آزمون فرضيه هاي تحقيق پرداخته مي شود

  آيا روابط همسايگي باعث احساس رضايتمندي از آپارتمان نشيني مي شود؟-۱
ه شد و بدين ترتيب ماهيت براي بررسي فرضيه ابتدا ميانگين سئواالت مربوط به روابط همسايگي براي هر پرسشنامه محاسب

بيشتر است مي توان توزيع نمونه را نرمال  ۳۰از آنجا كه حجم داده ها از . داده ها را از كيفي رتبه اي به كمي تغيير گرديد
   .مي كنيم تك نمونه اي استفاده tدر نظر گرفت، بنابراين براي آزمون كردن فرضيه از آزمون 

  )۲و۱جداول شماره (تحليل خروجي 
  

 :جدول آماره هاي توصيفي براي متغير روابط همسايگي: ۱دول ج
 
 انحراف معيار انحراف استاندارد ميانگين تعداد 

روابط.ميانگين  205 2.4625 .62555 .04369 

  
  .  تعداد، ميانگين، انحراف استاندارد و انحراف معيار براي متغير روابط همسايگي را نشان مي دهد ۱شماره جدول 

  :جدول بررسي فرضيه: ۲جدول 
 

 

۳=ارزش آزمون  

مقدار آماره 
 درجه آزادی های آزمون

مقدار احتمال قبول رد 
 تفاوت ميانگين شدن آزمون

فاصله اطمينان براي  تفاوت 
درصد ۹۵ميانگين ها در سطح   

 باالترين پايين ترين
رواب.ميانگين
 ط

-12.302 204 .000 -.53748 -.6236 -.4513 

 
ˆ0005.0مي شود كه مشاهده همانطور  ≈p  00025.0و از آنجا كه فرضيه يكطرفه است بنابراينˆ ≈pدر  پس فرض
  .رد مي شود يعني روابط همسايگي يكي از عللي است كه  باعث رضايتمندي در زندگي آپارتمان نشيني مي باشد% ۵سطح 
  اس رضايتمندي از آپارتمان نشيني مي شود؟آيا تسهيالت مجتمع باعث احس-۲

براي هر پرسشنامه محاسبه شد تسهيالت مجتمع ابتدا ميانگين سئواالت مربوط به  همانند فرضيه اول  براي بررسي فرضيه
بيشتر است مي توان  ۳۰از آنجا كه حجم داده ها از . و بدين ترتيب ماهيت داده ها از كيفي رتبه اي به كمي تغيير گرديد

   .تك نمونه اي استفاده مي كنيم tتوزيع نمونه را نرمال در نظر گرفت، بنابراين براي آزمون كردن فرضيه از آزمون 
  .)۴و ۳جدول شماره(تحليل خروجي 

  :جدول آماره هاي توصيفي براي متغير تسهيالت مجتمع: ۳جدول 
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 انحراف معيار انحراف استاندارد ميانگين تعداد 
تسهيالت.ميانگين  205 2.7346 1.06029 .07405 

  .  اين جدول تعداد، ميانگين، انحراف استاندارد و انحراف معيار براي متغير تسهيالت مجتمع را نشان مي دهد
  :جدول بررسي فرضيه:۴جدول 

 

 

۳=رزش آزمون  

مقدار آماره 
 درجه آزادی های آزمون

مقدار احتمال قبول رد 
 تفاوت ميانگين شدن آزمون

ينان براي  تفاوت فاصله اطم
 ۹۵ميانگين ها در سطح 
 درصد

 باالترين پايين ترين
تسهيالت.ميانگين  -3.585 204 .000 -.26545 -.4115 -.1194 

 
ˆ0005.0مي شود همانطور كه مشاهده  ≈p  00025.0و از آنجا كه فرضيه يكطرفه است بنـابراين  مي باشدˆ ≈p،  بنـابر

رد مي شود يعني تسهيالت مجتمع يكي از عللي است كه  باعث رضايتمندي در زندگي آپارتمان % ۵در سطح  ضفر اين
  .نشيني مي باشد

  آيا ديدومنظرباعث احساس رضايتمندي از آپارتمان نشيني مي شود؟-۳
  .شودمي  تك نمونه اي استفاده  tبراي آزمون كردن فرضيه از آزمون 

 )۶و ۵جدول شماره ( تحليل خروجي
  :جدول آماره هاي توصيفي براي متغير ديدومنظر: ۵جدول

  
 
 انحراف معيار انحراف استاندارد ميانگين تعداد 

 06865. 97808. 2.9138 203 ميانگين منظره

 
  .  براي متغير ديدومنظر نشان مي دهد را اين جدول تعداد، ميانگين، انحراف استاندارد و انحراف معيار

  جدول بررسي فرضيه-:۶ول جد
 

 

۳=ارزش آزمون  

مقدار آماره 
 درجه آزادی های آزمون

مقدار احتمال قبول رد 
 تفاوت ميانگين شدن آزمون

فاصله اطمينان براي  
تفاوت ميانگين ها در سطح 

درصد ۹۵  

 باالترين پايين ترين
 0492. 2216.- 08621.- 211. 202 1.256- ميانگين منظره
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ˆ211.0مي شود ور كه مشاهده همانط ≈p . 105.0 (و از آنجا كه فرضيه يكطرفه است بنابراينˆ ≈p(  س فـرض در  ـپ

  .ديدومنظر به طور متوسط باعث رضايتمندي در زندگي آپارتمان نشيني نمي شود رد نمي شود يعني% ۵سطح 
 رضايتمندي از آپارتمان نشيني مي شود؟ آيا ويژگيهاي كالبدي باعث احساس-۴

 )۸و  ۷جداول شماره (تحليل خروجي 
  جدول آماره هاي توصيفي براي متغير ويژگيهاي كالبدي: ۷جدول 

 
 انحراف معيار انحراف استاندارد ميانگين تعداد 
 04640. 66428. 2.7108 205 ويژه گيهای کالبدی

  
  .  استاندارد و انحراف معيار براي متغير ويژگيهاي كالبدي را نشان مي دهدتعداد، ميانگين، انحراف   ۸شماره  جدول

  :جدول بررسي فرضيه: ۸جدول 
 

 

۳=ارزش آزمون  

مقدار آماره 
 درجه آزادی های آزمون

مقدار احتمال قبول رد 
 تفاوت ميانگين شدن آزمون

فاصله اطمينان براي  تفاوت 
درصد ۹۵ميانگين ها در سطح   

ترينپايين   باالترين 
ويژه گيهای 
 کالبدی

-6.233 204 .000 -.28919 -.3807 -.1977 

  
ˆ0005.0مي شودهمانطور كه مشاهده  ≈p.  00025.0و از آنجا كه فرضيه يكطرفه است بنابراينˆ ≈p.در  فرض پس

است كه  باعث رضايتمندي در زنـدگي آپارتمـان نشـيني مـي     رد مي شود يعني ويژگيهاي كالبدي يكي از عللي % ۵سطح 
  .باشد
  آيا بهداشت مجتمع باعث احساس رضايتمندي از آپارتمان نشيني مي شود؟-۵

براي هر پرسشنامه محاسبه شد و بدين ترتيب ماهيت بهداشت مجتمع براي بررسي فرضيه ابتدا ميانگين سئواالت مربوط به 
   ..كمي تغيير گرديديفي رتبه اي به داده ها از ك

 )۱۰و  ۹جداول شماره (تحليل خروجي 
  :جدول آماره هاي توصيفي براي متغير بهداشت مجتمع:۹جدول 

 

 انحراف معيار انحراف استاندارد ميانگين تعداد 
 06483. 92819. 2.5773 205 ميانگين بهداشت

 
  .  ي متغير بهداشت مجتمع را نشان مي دهدجدول تعداد، ميانگين، انحراف استاندارد و انحراف معيار برااين 

 :جدول بررسي فرضيه: ۱۰جدول 
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۳=ارزش آزمون  

مقدار آماره 
 درجه آزادی های آزمون

مقدار احتمال قبول رد 
 تفاوت ميانگين ها شدن آزمون

فاصله اطمينان براي  تفاوت 
درصد ۹۵ميانگين ها در سطح   

 باالترين پايين ترين
ميانگين 

شتبهدا  
-6.520 204 .000 -.42268 -.5505 -.2949 

 
ˆ0005.0مــي شــود مشــاهده   ۱۱در جــدول شــماره  همــانطور كــه ≈p  و از آنجــا كــه فرضــيه يكطرفــه اســت بنــابراين

00025.0ˆ ≈p.ايتمندي رد مي شود يعني بهداشت مجتمع يكي از عللي است كه  باعث رضـ % ۵در سطح  پس فرض

  .در زندگي آپارتمان نشيني مي باشد
  آيا امنيت باعث احساس رضايتمندي از آپارتمان نشيني مي شود؟-۶

ه شد و بدين ترتيب ماهيت براي بررسي فرضيه ابتدا ميانگين سئواالت مربوط به روابط همسايگي براي هر پرسشنامه محاسب
بيشتر است مي توان توزيع نمونه را نرمال در  ۳۰نجا كه حجم داده ها از از آ. از كيفي رتبه اي به كمي تغيير گرديد داده ها

   .تك نمونه اي استفاده مي كنيم tنظر گرفت، بنابراين براي آزمون كردن فرضيه از آزمون 
 )۱۲و ۱۱جداول (تحليل خروجي

  :جدول آماره هاي توصيفي براي متغير امنيت: ۱۱جدول 
 
دانحراف استاندار ميانگين تعداد   انحراف معيار 

امنيت.ميانگين  205 2.7179 .73377 .05125 

  
  . اي متغير امنيت را نشان مي دهدتعداد، ميانگين، انحراف استاندارد و انحراف معيار بر ۱۲شماره جدول 

 :جدول بررسي فرضيه: ۱۲جدول 
 

 

۳=ارزش آزمون  

مقدار آماره 
 درجه آزادی های آزمون

مقدار احتمال قبول رد 
آزمونشدن   تفاوت ميانگين ها 

فاصله اطمينان براي  تفاوت 
درصد ۹۵ميانگين ها در سطح   

 باالترين پايين ترين
امنيت.ميانگين  -5.505 204 .000 -.28211 -.3832 -.1811 

 
ˆ0005.0در اينجا هم  ≈p  .00025.0آنجا كه فرضيه يكطرفه است بنابراين ازˆ ≈p . رد مي % ۵در سطح  فرضپس

  .شودمي  شهر بيرجند ۲منطقه  انيعني امنيت يكي از عللي است كه  باعث رضايتمندي در زندگي آپارتمان نشيند، شو
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معيـار ويـژه كيهـاي كالبـدي، روابـط       ۵معيـار مـورد بررسـي در رضـايتمندي،      ۶همانطور كه مشـاهده مـي شـود از بـين     
بيرجنـد مـي    ۲باعث رضايتمندي در زندگي آپارتمان نشينان منطقه  امنيت وبهداشت مجتمع،همسايگي،تسهيالت مجتمع،

بيرجند نمي شود وديد و  ۲، و به طور متوسط معيار ديد ومنظر باعث رضايتمندي زندگي آپارتمان نشيني در منطقه .دنباش
  .نداشته استشهر بيرجند  ۲منطقه  منظر با توجه به تحليلها، نقشي در رضايتمندي ساكنين واحدهاي آپارتماني 

  بحث ، نتيجه گيري وپيشنهادات-۷
شهر :مطالعه موردي(بررسي سنجش ميزان رضايتمندي در واحدهاي آپارتماني از ديدگاه ساكنين آنتحقيق حاضر با هدف 

شيني و مسايل مرتبط جهت انجام اين كار، ابتدا مطالعات انجام  شده پيرامون آپارتمان ن .انجام گرفت) ۲منطقه  –بيرجند 
افزايش  =۲۰۵nتعيين گرديد كه جهت افزايش دقت  ۲۰۳ر با ببرا nبا مجتمع هاي مسكوني مورد بررسي قرار گرفت و

بيرجند كه مجتمع هاي مسكوني آپارتماني در آنجا بيشتر از ساير مناطق بود، تكميل  ۲پرسشنامه ها در منطقه . يافت
، ديد ...)سطح زير بنا، تعداد اتاق ها و( ويژه گي هاي كالبدي آپارتمان: اضر عبارتند ازدر تحقيق ح لمتغيرهاي مستق .گرديد
جمع آوري ( ، بهداشت...)داشتن مدير، سرايدار، تعمير و نگهداري ساختمان و( تسهيالت مجتمع) روشنايي ونور( و منظر

شناخت همسايه ها، رابطه با همسايه ها، ( ي، روابط همسايگ...)زباله،دفع فاضالب،سر وصداي همسايه ها، حشرات موذي و
متغير وابسته عبارت است ...). امنيت آپارتمان و واحد مسكوني و(و امنيت...) همكاري همسايه ها در امور آپارتمان و

فرضيه مطرح  ۶در اين تحقيق  .رضايتمندي ساكنان، كه به صورت طيف ليكرت طراحي و مورد سنجش قرار گرفتند:از
تكنيك به كار رفته  .تكنيك آماري مورد استفاده با توجه به سطح سنجش متغيرها انتخاب گرديد .ن قرار گرفتندومورد آزمو

  .تك نمونه اي مي باشد tآزمون  در آزمون فرضيه ها ،
  :فرضيه زير تاييد گرديدند ۵از ميان فرضيات تحقيق 

  .مان نشيني مي شودبه نظر مي رسد روابط همسايگي باعث احساس رضايتمندي از آپارت-۱
  .به نظر مي رسد تسهيالت آپارتمان باعث احساس رضايتمندي از آپارتمان نشيني مي شود -۲
  .باعث احساس رضايتمندي از آپارتمان نشيني مي شود ويژه گي هاي كالبديبه نظر مي رسد  -۳
  .شود به نظر مي رسد بهداشت آپارتمان باعث احساس رضايتمندي از آپارتمان نشيني مي -۴
  .به نظر مي رسد امنيت آپارتمان باعث احساس رضايتمندي از آپارتمان نشيني مي شود -۵

داشتن ( ، تسهيالت مجتمع...)سطح زير بنا، تعداد اتاق ها و( يافته ها  نشان مي دهند كه ويژه گي هاي كالبدي آپارتمان
ي زباله،دفع فاضالب، عدم سر وصداي همسايه ها، جمع آور( ، بهداشت...)مدير، سرايدار، تعمير و نگهداري ساختمان و

و ...) شناخت همسايه ها، رابطه با همسايه ها، همكاري همسايه ها در امور آپارتمان و( ، روابط همسايگي...)حشرات موذي و
 ۲ر منطقه ، رابطه مستقيمي با احساس رضايتمندي از زندگي آپارتمان نشيني د...)امنيت آپارتمان و واحد مسكوني و(امنيت

  :مده، پيشنهادات زير ارائه مي گرددآدر تحقيق حاضر با توجه به يافته ها و نتايج بدست . بيرجند دارند
ü اني پيرامون آپارتمان نشيني بسيار نادر است، پيشنهاد مي گردد با توجه به گستردگي و رشد اين داز آنجا كه مطالعات مي

 دست با روشهاي متفاوت فراهم گرددالگوي زندگي، زمينه انجام مطالعات از اين 
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ü  با توجه به اين كه ابزار اوليه محققان، اطالعات اوليه وخام پيرامون تعداد آپارتمان ها و پراكندگي آنهاست، و چنين اطالعاتي
وجود ندارند، توصيه مي شود در جهت جمع آوري داده هايي در اين حوزه اقداماتي صورت گيرد، تا بخش عمده از وقت و 

 .زينه محققان صرف گرد آوري اطالعات اوليه نگردده

ü رابطه مستقيمي با رضايتمندي پاسخگويان دارد و ...) سطح زير بنا، تعداد اتاق ها و( وجه به اين كه ويژه گي هاي كالبديبا ت
اين ديدگاه از امكانات جامعه جهت افزايش زير بناها در حد ايده آل مورد نظر ساكنان كفايت نمي كند، پيشنهاد مي شود 

تعديل گردد تا افراد به زندگي در آپارتمان هايي با مساحت و اتاق كمتر نيز احساس  ،طريق آموزش و اطالع رساني
 .رضايتمندي داشته باشند

ü مي باشد، الزام مجتمع هاي آپارتماني به داشتن مدير ...) داشتن مدير و( كه يافته ها تاييد كننده تسهيالت مجتمع ااز آنج
 .ري به نظر مي رسدضرو

ü  ضايتمندي پاسخگويان از زندگي آپارتمان نشيني نقش دارند، بهتر است ربا توجه به اين كه بهداشت و امنيت آپارتمان در
امنيت آپارتمان را جزء اولويت هاي برنامه خود قرار  كه مديران آپارتمان ها بيشتر به اين مسائل توچه كنند و بهداشت و

  .دهند
  :منايع
پايان نامه  "پژوهشي در آپارتمان نشيني و ارائه يك مدل رفاهي ، كوي گيشا")۲۵۳۵- ۳۶(ولي ماكوني، برپچهربهل-۱

  كارشناسي ارشد،رشته توسعه و رفاه اجتماعي، دانشگاه تهران
،مجله مطالعات "بررسي پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي آپارتمان نشيني در استان فارس") ۱۳۸۵(جهانگيري،جهانگير-۲
  ۲۱- ۶۶،ص ۱ماعي ايران، دوره اول ،شماره اجت
 انساني، جغرافياي هاي پژوهش "نواب محلة ساكنان سكونتي رضايتمندي ميزان سنجش ") ۱۳۸۸(رفيعيان، مجتبي-۳

  ۶۸-۵۳صص  - ۱۳۸۸ بهار ، ۶۷ شماره
ايان نامه پ "پژوهشي در مسايل آپارتمان نشيني،مجموعه مسكوني مقابل پارك ساعي")۲۵۳۶-۳۶(كريمي، معصومه -۴

  كارشناسي ارشد،دانشگاه تهران
 پژوهش ي فصلنامه "پرديس شهرجديد آپارتماني زندگي اجتماعي -فرهنگي مشكالت بررسي ")۱۳۸۸(كامران، فريدون-۵

 ۲۱-۴۰،صص ۱۳۸۸زمستان  پنجم، شماره دوم، سال اجتماعي،
 فرهنگ، و معماري صلنامهف دهباشي، نسرين ترجمه ،"محيطي شناخت و ادراك ")۱۳۷۸(رابرت فورد، گي- ۶

 .سوم و دوم شماره
همايش فناوري در صنعت  "تاثير نحوه طراحي مجتمع مسكوني در مديريت بهره برداري") ۱۳۸۰(مشهودي، مسعود-۷

  ساختمان و مسكن،تهران،وزارت مسكن و شهرسازي
 -جنبه هاي فرهنگي ،اجتماعي آپارتمان نشيني و انطباق فرهنكي ،پژوهشي پيرامون")۱۳۷۳(مهدوي، سيد قوام الدين -۸

  دانشگاه تهران - ، پايان نامه كارشناسي ارشد"اقتصادي و ساختارهاي زيست محيطي كيان شهر،شهرك جمهوري اسالمي
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