
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 ي و توسعه شهريریزالمللی برنامهاولین کنفرانس بین 

          

 
 
 

 

  )نمونه موردي محله فرحزاد( سنجش میزان رضایت شهروندان از کیفیت محیط شهري
  

  1زادهمائده قاسم
  ، ایران12سمنان، شهرداري منطقه دانشگاه آزاد اسالمی واحد  برنامه ریزي آمایش سرزمین کارشناسی ارشد

  2محسن سلیمی نیکنام

  ، ایران 21کارشناسی ارشد مدیریت انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نراق، شهرداري منطقه 

  چکیده
 -زندگی است که در برگیرنده احساس رفاه، آسایش و رضایت مردم از عوامل کالبـدي  کیفیت محیط شهري جنبه اي از کیفیت

هـاي  به عبارتی کیفیت محیط نه تنها بـه حـوزه  . شان استاقتصادي، زیست محیطی سمبلیک محیط زندگی -فضایی، اجتماعی
ي اجتماعی و توسعه اجتماعـات، کـه بـر    هابرآوردسازي نیازهاي مادي انسان توجه دارد، بلکه همچنین به تامین و ارتقا ظرفیت

هدف این مقالـه سـنجش کیفیـت محیطـی     ). 9: 1386رفیعیان، (الگوهاي رفتاري اجتماعی آنها نیز تاثیرگذار است، توجه دارد 
متغیرهـایی کـه   . باشـد مندي از کیفیت محیط میمحله فرحزاد از دید شهروندان و تعیین رابطه بین متغیرهاي فردي و رضایت

سن، جنسیت، میزان تحصیالت، وضـعیت تاهـل،   : کیفیت محیطی سنجیده شده است، عبارتند از ط آنها با میزان رضایت ازارتبا
خـانوار   3315خـانواري از بـین    83حجـم نمونـه   . باشدتحلیلی می –این تحقیق از نوع توصیفی . میزان درآمد و نوع شغل است

در ایـن  . بـوده اسـت   احتمـالی  گیـري نمونـه  صـورت  به پرسشنامه ه و توزیعمحله فرحزاد با توجه به فرمول کوچران بدست آمد
  .استفاده شده است 2پژوهش از آمار توصیفی و آزمون آماري خی 

-مندي از کیفیت محیطی محله فرحزاد در حد پایینی قرار دارد و همچنین در زمینه رضـایت نتایج مشخص کرد که رضایت

 ٠.٠١ >p(اي سن، جنسیت، تحصیالت، شغل و درآمد در بیشتر موارد تاثیرگذار بودنـد  مندي از منزل و محله مسکونی متغیره
 ).  ٠.٠٥ >pو 
  

  .کیفیت محیط، عوامل فردي، رضایت مندي، محله فرحزاد :واژگان کلیدي
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