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  شهید باهنر کرمانحی شهري دانشگاه مطالعات نوانشریۀ 
  1394، بهار 2، شمارة دومسال 

  

  
  مندي ساکنین از کیفیت محیط مسکونی در شهر کرمانسنجش میزان رضایت

  مسکن مهر شهرك مهرگان) ةموردي: پروژ ۀ(مطالع
 

 
  درحیم رهنمامحم دکتر                                                         

  ریزي شهري دانشگاه فردوسی مشهددانشیار گروه جغرافیا و برنامه                                                      
  محسن کمانداري                                                                 

  ریزي شهري دانشگاه فردوسی مشهد ي جغرافیا و برنامهدانشجوي دکتر                                                      
  

  چکیده
شـهري از   زنـدگی  در هاي مختلفآن بحران کالبدي توسعۀ و شهرها سریع در عصر حاضر، رشد

 مسکن کمبود زمینۀ در که مشکالتی به توجه با نیز ایرانآورده است. در  وجودبه را کمبود مسکن جمله

           شـود.  سیاسـت شـناخته مـی    ترینعنوان محوري به مهر مسکن طرح ،تهداش وجود آن گرانی ویژه و به
هاي مسکن مهر شهرك مهرگان مندي ساکنان مجتمعرو هدف این پژوهش سنجش میزان رضایتاز این

تحلیلی و از نظر هدف در زمرة تحقیقات  -روش تحقیق توصیفیباشد. با توجه به شاخص پژوهش می
یـابی  هـا، زمینـه  جه به موضوع تحقیق و منطقۀ مورد مطالعه، روش گـردآوري داده کاربردي است. با تو

هـا بـا اسـتفاده از    آوري دادهگیري تصادفی مـنظم و جمـع  (تحقیق پیمایشی) انتخاب شده، روش نمونه
و حجم نمونۀ اقتباس شده از ساکنان شهرك مهرگان پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماري، تعداد 

              انجـام  SPSS21افـزار  ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل دادهباشد. پرسشنامه می 278وکران فرمول ک
                 از رضـایت  بـا  سـن  رابطۀ متغیر که دهدشد. نتایج تحقیق در قالب آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می

  منفـی  و دارامعن ماهیانه متوسط درآمد و تتحصیال متغیرهاي رابطۀ و مثبت و دارامعن مسکونی مجتمع
عامل امنیـت   :بوده که عبارتند از عامل تأثیرگذار 6از آزمون تی تست بیانگر عوامل مستخرج  .باشدمی

محیطی، امکانات و سپس از مدل رگرسـیون خطـی   اجتماعی، منظر و سیما، طراحی، دسترسی، زیست
) بیشترین تأثیر را بر میـزان  419/0طراحی با ضریب (استفاده گردید. در نهایت مشخص شد که عامل 

  آینده خواهد داشت. رضایت از کیفیت محیط مسکونی در بین ساکنان شهرك مهرگان در

  کیفیت محیط مسکونی، رضایتمندي، مسکن مهر، شهرك مهرگان، شهر کرمان.کلیدي: هايواژه

                                                             
  :16/3/1394پذیرش نهایی:                                                             26/10/1393دریافت مقاله  

  

 نشانی پست الکترونیک نویسندة مسئول:                     ohsenkamandari@yahoo.comm   
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  مقدمه - 1 
           سـرعت زیـادي   با شهرنشینی که اخیر قرن در بشر، مخصوصاً حیات دوران تمام در

  و بـوده  مختلـف  جوامع اجتماعی و مهم اقتصادي مسائل از مسکن است، یافته افزایش
  بیانیـۀ  ملـل، در  ، سـازمان 1948 سـال  به طـوري کـه در   )137: 1386هست (درکوش، 

            مناسـب  استاندارد سطح یک دستیابی به براي کسی هر که داد شرح بشر، جهانی حقوق
          و مسـکن  لبـاس،  شـامل غـذا،   اشخـانواده  و خـود  بهزیسـتی  و براي سـالمتی  زندگی

 .                 )143 :2007دارد (چگویـل،  حقـی  الزم اجتمـاعی  و خـدمات  بهداشـتی  هـاي مراقبـت 
 :1364 آنهاست (الکویـان،  ترینمشکل سرپناه، بشر، تأمین یهاول نیازهاي بین از طرفی از

: 2005 الدرشـت،  دارد (کینگ و ترقی انسان در بنیادي اهمیت مسکن تردید بدون ).15
مخصوصـا   خانوارهاي شهري همه براي مناسب مسکن به ). در این میان دسترسی650

  است. یافته توسعه کمتر کشورهاي هايمهمترین چالش از پذیرآسیب اقشار
              کلیـدي  نیازهاي از یکی وانعن را به مسکن آشکارا برانت، کمیسیون نهایی گزارش 

). مسکن بـه عنـوان یـک    413: 1998 شناخت (هویت، توسعه حال جهان در یا جنوب
گیري هویت فردي، امنیت، روابط عنصر تعیین کننده در سازمان اجتماعی فضا، در شکل

 که از زمـان تصـویب بیانیـۀ   ي دارد به طوريمؤثّراجتماعی و اهداف جمعی افراد نقش 
ها مقررات خاصی در بخش سرپناه وضع کرده و ، همۀ دولت1948حقوق بشر در سال 

هاي خـاص در  ها و پروژهها، مقررات، برنامهاقدام به تخصیص وجوه و تدوین سیاست
 دولتـی،  زمـین  واگـذاري  همچـون  هـایی اند. به عنوان مثال سیاستبخش مسکن نموده

           از تملیـک، حمایـت   شـرط  بـه  جارها صورت به مسکن واگذاري مسکن، فروش متري
 سیاسـت  و زمـین  از برداريحق بهره واگذاري اي،اجاره مسکن از حمایت سازان،انبوه

)، 98 :1390 مهـر (عباسـی،   مسکن عنوان با مختلف اجتماعی اقشار مسکن تأمین فعلی
             میـان  ایجاد تعادل باشد که با اهدافهاي طرح مسکن مهر مییکی از مهمترین سیاست

بـی  و کـم درآمـد   اقشـار  تأمین مسـکن  زمین، قیمت حذف با مسکن تقاضاي و عرضه
              بـه  بخشـی  رونـق  مسکن، و زمین قیمت رویهافزایش بی از وجلوگیري کنترل بضاعت،

               و بها، رهـن (اجاره مسکن هايهزینه کاهش مسکن، تولید حجم و افزایش مسکن تولید
 در عدالت برقراري و آتی مسکن و انباشتی نیازهاي تأمین خانوار، هزینۀ سبد خرید) از 
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 گردید مطرح جوانان مسکن تأمین و فقر کاهش تبع آن به و مناسب مسکن به دسترسی

  ).  14 :1391 (رضایی و همکاران،
        و داشـته  مسـکن  کمی جنبۀ بر ايتأکید ویژه فوق، سیاست که رسدمی نظره ب چنین

 .است گرفته را نشانه مسکن آماري و اقتصادي بعد اجتماعی، هايبه جنبه توجه از بیش
     که است روحیبی و سرد بناهاي حجیم گیري تودهتوجهی، شکلبی نامطلوب این پیامد
سـاز  زمینـه  نـاگزیر  و بـوده  خـود  با ساکنان پایدار ارتباطی ایجاد براي الزم شرایط فاقد

شـوند. رضـایتمندي یکـی از    مـی  خـویش  زنـدگی  محـیط  با افراد بیگانگی نارضایتی و
طوري که محیط با کیفیت باشد، بهمعیارهاي مهم در سنجش کیفیت محیط مسکونی می

هاي فیزیکی، اجتماعی و نمادین احساس رفاه و رضایتمندي را مناسب از طریق ویژگی
  آورد. براي ساکنان خود به ارمغان می

                نارضـایتی  و رضـایت  میـزان  در مـؤثّر  عوامـل  موضوع شناسایی میتاهبا توجه به 
           بـه  آتـی  تصـمیمات  سکونتی، موجود وضع تحلیل جهت در تواندمی سکونتی ساکنان،

          نـواقص در  تکرار از جلوگیري و افراد هاي سکونتیمحدوده کیفی سطح ارتقاي منظور
  گردد. شهر کرمان نیز مانند سایر کالنشـهرهاي کشـور در چنـد     قعوا مؤثّر هامکان سایر

  هـاي متعـدد مسـکن مهـر    هاي تأمین مسکن با ساخت پـروژه سال اخیر در پی سیاست
هاي مهم به عنوان یکی از پروژه نفر 1000 جمعیتبا شهرك مهرگان  است. روبرو بوده

  باشد. مسکن مهر در این شهر می
 مسکن سکونتی ر با هدف سنجش میزان رضایتمندي کیفیتپژوهش حاض رو،از این

    در شهر مهر مسکن سیاست ارزیابی نظر در مورد رویکرد عنوان به مهر شهرك مهرگان،
 هـا در راستاي پاسخگویی به این سـؤال  است. پژوهش حاضر شده گرفته کاره کرمان ب

ها (امکانات خصمندي ساکنین شهرك مهرگان با توجه به شاصورت گرفته که رضایت
مجتمع، وضـعیت کالبـدي    و دسترسی، منظر و سیماي و نقلو تسهیالت مجتمع، حمل
اوقـات فراغـت)، از کیفیـت      زیست محیطی، تفریح وامنیت، مسکن، روابط اجتماعی، 

ترین ممهشود و در گام دیگر به دنبال شناسایی محیط مسکونی خود چگونه ارزیابی می
یت از کیفیت محیط مسکونی مسکن مهـر در شـهرك مهرگـان    عوامل تأثیرگذار بر رضا

  کدام یک از این عوامل نقش بیشتري در آینده ایفا خواهد کرد.اینکه باشد و می
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مسکن اجتماعی، شکلی از اجاره مسکن به گروه کم و میان درآمد است. ایـن نـوع   
منظور  مسکن توسط دولت، مؤسسات غیرانتفاعی و یا همکاري و کمک هر دو گروه به

شود. مسکن اجتمـاعی، ممکـن اسـت تنهـا نیازهـاي      تهیۀ مسکن ارزان قیمت اداره می
یۀ انسان را براي داشتن یک سرپناه تأمین کند و از مـابقی نیازهـا همچـون    اولاساسی و 

ی نیازهاي روانشناختی، اجتماعی و زیبایی شناختی و در نهایت نیاز بـه خـود شـکوفای   
  ).6: 2014 غفلت ورزد (لی و همکاران،

و  تمـایالت  از ايگسـترده  دامنـۀ  بـر  منـدي رضـایت  مفهـوم  مندي، در واقعرضایت
 بـه  افـراد  از بسـیاري  .دارد اشاره انسان متعالی یا و پایه نیازهاي رفع براي هامطلوبیت

 ایـن  باید مختلف دالیل به بنابراین و تمایل دارند باشند، داشته توانندنمی که چیزهایی

 تأمین انتخاب و دارد، وجود آنها به نسبت کمتري تمایل که از مناطقی را خود نیازهاي

 حاصل رضایتمان نماییم، کسب انتخاب و بتوانیم داریم تمایل که را آنچه وقتی نمایند.

دهـد   پوشـش  را مختلفـی  طیـف  منـدي رضـایت  ایـن  ممکن است که شود. هرچندمی
  ).58:1387زاده، (عسکري
 شود.می حاصل ناحیۀ معین یک شدة تشکیل اجزاي یفیتک برایند از محیط، کیفیت

 دارد. داللت یک مکان از کلی ادراك بر سازنده، اجزاي جمع از تربیش این وجود با اما

 سـاخت (مصـنوع)،   انسـان  محـیط  هـا، زیرساخت باز، فضاي (طبیعت، سازنده اجزاي

 خود را اصخ کیفیات و مشخصات یک هر طبیعی)، ذخایر و کالبدي محیط تسهیالت

عبارت دیگر کیفیت محیطی بـه عنـوان شاخصـی    ). یا به2003باشند (وان کمپ،می دارا
باشـد، مـورد   اي از محیط که براي زیسـتن انسـان مناسـب مـی    براي اندازه گیري درجه

ریزي شهري چین، مفهوم کیفیـت  استفاده قرار گرفته است. بر طبق استانداردهاي برنامه
اي اسـت کـه تمـام    ن تعریف شود؛ کیفیت محیط شهري درجهتواند چنیمحیط شهر می

محیط یا برخی عناصر محیط در مقیاس شـهر هماننـد، اتمسـفر و آب، جهـت زیسـتن      
  ).6: 2003انسان، اقتصاد شهري و محیط اجتماعی مناسب باشد (دو کایلی،

رویکردهاي  سکونتی، نواحی در محیط کیفیت مفاهیم تکمیل و توسعه روند در
 رویکرد به توانمی جمله شده است. از ارائه مختلفی هاي کیفیت محیط شهري)(تئوري

 تحقیق رویکرد و تجربینیمه رویکرد و ادراکی -شناختیروان دیدگاه گذاران،سیاست

  .کرد اشاره ساکنان تجربی
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  هاي کیفیت محیط شهريتئوري خالصه -1 جدول
  تئوري هاي کیفیت 

  تئوري نتایج بدست آمده از  محیط شهري

 گذاران سیاست رویکرد
 محور، (دیدگاه مخاطب

  کارشناس محور) دیدگاه

 بلکه شوند،نمی تعیین فیزیکی معیارهاي توسط تنها محلی هايمحیط کیفیت-
-ویژگی از شده ساخته محیط هايویژگی و اجتماعی شناسیروان هايویژگی

 .شوند سیبرر باید فیزیکی هايکنار ویژگی در که باشندمی مهمی هاي
 مراتبی سلسله مفهوم یک صورت به شهري مسکونی هايمحیط کیفیت -

 توسط محیط کیفیت که است معنی بدین این .باشدمی گانه چند ویژگی
  .است شده توصیف اساسی ویژگی چندین

 -شناختی روان رویکرد
  ادراکی

 اثرات بررسی که شده گرفته نتیجه این شناختی روان مالحظات براساس-
 تولید منابع مثال عنوان (به تولیدشان منابع با در ارتباط محیطی هايگیویژ
 هايفعالیت از صداي برخاسته ها،همسایه صداي ترافیک، صداي :صدا

  .باشدمی ارزشمند صنعتی)

تجربی  تحقیق هاي رویکرد
  ساکنین

 .کندمی فراهم را محیط کیفیت احتمالی ویژگیهاي از لیستی تحقیقات این -
 تأثیر محیط کیفیت ادراك بر شخصی هايویژگی از برخی است مکنم  -

  اقتصادي). -اجتماعی جنس، وضعیت سن، (همچون گذارد

  ) 151: 1997پل، (مأخذ: ون 

        تعریـف  و متفاوتی از مفهوم کیفیت محیط داشـته  تلقی محققان از دیگر گروهی اما
        پدیدار با زمان دانند. همندگی ممکن میتر کیفیت زکلی مفهوم با پیوند و ربط در را آن

       کیفیـت  کلی مفهوم از بخشی به عنوان سکونت محیط کیفیت محیطی، هايبحران شدن
        فـردي،  رفـاه  احساس تمامی جوانب از بازتابی مثابه به مفهوم این شناخت شد. زندگی
  1978رض شده است (اوت، ف ند،مؤثّر انسان منديرضایت بر که متغیرهایی همه شامل

        وجـود  مسـکونی  هايمحیط کیفیت مطالعۀ و بررسی براي مختلفی ). رویکردهاي371:
        اقتصـاد،  معمـاري،  شناسی،انسان مانند خاص علمی حوزة یک از منتج هر یک که دارد

        بسـط  و مفـاهیم  کاربرد حاصل و شناسیجامعه شناسی،روان محیطی، جغرافیا، طراحی
  ).16: 2006هکو،  است (گی و فکري آن افق به مربوط موضوعات

هـاي مسـکونی شـهري    کیفیت محـیط هاي مربوط به هبا وجود این، مروري بر نظری
دهنده تأکید اکثر محققان بر نظریۀ رضایتمندي سکونتی به عنوان رهیافتی مناسـب  نشان

  نیز رضایتمندي ). لذا17: 1997در سنجش میزان کیفیت محیط است (وان پل، کارامدو 
        و لنسـینگ « کـه  ايمطالعـه  در گردد.می مطرح چندگانه هايمفهومی ویژگی صورت به

   میزان سنجش اصلی معیارهاي از رضایتمندي یکی دادند، صورت 1969 سال در »مارانز
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ترتیـب از دیـدگاه   ). بـدین 195: 1969 مرنس، لنسینگ و گردید ( مطرح محیطی کیفیت
             کیفیـت  ادراك سـنجش  بـراي  عـام  معیاري عنوان به رضایتمندي مختلفی، پژوهشگران

  ).1998آستین،  است (بابا و شده مطرح محیط
افزون مسکن، مخصوصاً در زنـدگی شـهري امـروز، تحقیقـاتی     روز اهمیتبه دلیل 

  .پرداخته شده است هابه پیشینۀ مختصري از آندر ادامه انجام شده که 
           منـدي رضـایت  میـزان  )، در پژوهشی بـا عنـوان ارزیـابی   1391ایی و همکاران (رض
هـاي  بـین ویژگـی   نتیجه گرفتـه کـه  یزد  شهر مهر فاطمیه مسکن هايمجتمع از ساکنان

دار مثبتـی وجـود   ات و میزان رضایت آنها رابطۀ معنفردي ساکنین جنس، سن، تحصیال
حـد   در فاطمیـه  مهـر  مسـکن  از مجتمـع  سـاکنان  منديرضایت طور کلی میزاندارد. به
  .بوده است متوسط

           هـاي محـیط  از مندي شـهروندان رضایت ،)، در پژوهشی1387همکاران ( و رفیعیان
             مجمـوع  از حاصـل  نتـایج  انـد. داده قـرار  سـنجش  مورد را شهري محلۀ نواب سکونتی
ـ ارزش رضایت بیانگر محاسباتی، هايشاخص              محـیط  از نـواب  سـاکنان  متوسـط  ديمن
بـرآورد   متوسـط  حد در همسایگی روابط تحلیلی، هايمؤلفه بین از .است شانسکونتی
            بهداشـت  تسـهیالت مجتمـع،   (شـامل  محاسـباتی  هايمؤلفه سایر از ساکنین و گردیده
  د.انکرده اظهار نارضایتی کالبدي) هايویژگی منظر، و دید مجتمع،

گیـري  روشـی بهتـر بـراي انـدازه    «)، در پژوهشی با عنـوان  2000وارادي و کارواز (
بـر ایـن امـر تأکیـد     » مندي مشتریان از مسکن عمومی در سـین سـیناتی  سطوح رضایت

مندي مسکونی تابعی از رضایت از واحد مسکونی به عنـوان مثـال   اند که رضایتنموده
یت از خدمات عمومی ارئه شده و رضایت هاي کالبدي و ترجیحات فردي)، رضا(جنبه

  از همسایگان و فضاهاي جمعی است.
  کنگ مطالعههنگ در مسکن امالك در را مسکونی )، در پژوهشی رضایت1999لیو (

  تحقیق طریق از باید موضوع از تريوسیع سیستماتیک که پوشش نمود کرده و پیشنهاد
  شود. نجاما کنگهنگ در ساختمان ارزیابی فرایند تشخیص و

             شـناختی روش و نظـري  رویکرد را با مسکونی رضایت )،1997گونز ( آرا و آمریگو
   اند.کرده مطالعه 



  
  
  
  
  

 ۴۵                  ی ...مسکون طیمح تیفیک از نیساکن منديتیرضا زانیم شسنج                   1394 بهار

 

 

  شناسیها و روشداده -2
-توصـیفی  روش تحقیـق،  حیـث  از و کـاربردي  نوع از هدف لحاظ از پژوهش این

           میـدانی  اي وکتابخانه وةشی دو از نیازمورد  اطالعات آوريجمع برايباشد. تحلیلی می
           هـا، کتـاب  از توصـیفی  اطالعات گردآوري اي، بهکتابخانه بخش استفاده شده است. در

بخـش میـدانی، گـردآوري     در آماري پرداخته شـده و  هايو سالنامه گزارشات مقاالت،
ده انجـام شـده   گیري و با استفاده از ابـزار پرسشـنامه و مشـاه   اطالعات از طریق نمونه

 جمعیـت گیري از روش تصادفی و تعداد حجم نمونـه بـا توجـه بـه     است. براي نمونه
و جـدول  » کـوکران «نفـر کـه بـا اسـتفاده از فرمـول       278نفـر)،  1000شهرك مهرگان (

  به دست آمده است. » مورگان«
  و است که در زمینۀ امکانات و تسهیالت مجتمـع، حمـل   سؤال 32حاوي پرسشنامه

  دسترسی، منظر و سیماي مجتمع، وضـعیت کالبـدي مسـکن، روابـط اجتمـاعی،      نقل و
            اختصـاص  خـود  به را سؤال 4 کدام محیطی، تفریح و اوقات فراغت، هرزیستامنیت، 

  ها نمرةپاسخ از هرکدام به و بود ايگزینه 5 مقیاس براساس دهد. سؤاالت پرسشنامهمی
کـه در علـوم   باشـد و از آنجـایی  مـی  869/0باخ برابر با داده آلفا کرون اختصاص 5 تا 1

  معنادار است، لذا پایایی تحقیق قابل اتکاء است.  0.7اجتماعی این میزان باالتر از 
بـراي   SPSS افـزار رهـا از نـرم  ها و متغیبا توجه به ماهیت دادهها براي تحلیل داده

هـاي  ی تحقیق در قالب شاخصسنجش متغیرها استفاده شده است. در ابتدا آمار توصیف
تحقیـق از آمـار اسـتنباطی بـراي      دومگیرنـد و در گـام   پراکندگی مورد تفسیر قرار مـی 

  کـه ایـن تحقیـق در بردارنـده دو    شود. از آنجاییهاي تحقیق استفاده میسنجش فرضیه
تسـت  بنا به ماهیت تحقیق و فرضیه از آزمـون تـی   اولفرضیۀ اساسی است، در فرضیۀ 

براي تعیـین   دومشود و در گام ها استفاده میاي به دلیل پارامتریک بودن دادهونهتک نم
شود و پیرو عطف ادامۀ فرضیه از رگرسـیون  عوامل کلیدي از تحلیل عاملی استفاده می

ها را در میزان رضایت از آینـدة مجتمـع   شود تا نقش هر یک از عاملخطی استفاده می
  شناسایی نماید. 
در مجتمـع  باشـد. ایـن   مسکن مهر شهرك مهرگان مـی پروژه د مطالعه، محدوده مور

واحـد مسـکونی اسـت کـه      414داراي و در حال حاضر جنوب شهر کرمان واقع شده 
  )  2باشد. (شکلنفر می 1000آن  جمعیت
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  موقعیت محدودة مورد مطالعه در شهر کرمان -2 شکل

  باشد.) می2ل (محدوده مورد مطالعه به شرح جدو جمعیتهاي ویژگی

  ی پاسخگویان شهرك مهرگانجمعیتهاي ویژگی -2 جدول
  درصد   بنديطبقه  مؤلفه 

  4/51  مرد  جنسیت
  5/48  زن

  ویژگی هاي سنی

  درصد1/39  20-30گروه سنی 
  3/31  31-41گروه سنی 
  9/14  41-51گروه سنی 

  5/13  سال 50گروه سنی باالتر از 

  تحصیالت

  7/27  زیر دیپلم
  5/23  پلمدی

  8/27  لیسانس
  20  لیسانس و باالتر

  درآمد

  7/28  هزار تومان 500
  9/39  هزار تومان 500 تا 900   

  1/18  تا یک میلیون دویست هزار تومان 9000
  7/17  بیشتر از یک میلیون دویست هزار تومان

  بحث -3
هاي ین مؤلفههاي تحقیق در ابتدا به تشریح روابط همبستگی ببراي تحلیل یافته

مندي در شهرك مهرگان پرداخته شده، که در این میان ی و وضعیت رضایتجمعیت
متغیر تحصیالت و سن به عنوان متغیر مستقل و رضایت از کیفیت محیط مسکونی به 

) قابل 3طور که از جدول (عنوان متغیر وابسته مورد تحلیل قرار گرفته است. همان
ت افراد ساکن در پروژة مسکن مهر شهرك مهرگان بررسی است، بین میزان تحصیال

که هرچه میزان تحصیالت افراد دار معکوسی وجود دارد. بطوريرابطۀ آماري معنی
یابد. این شود میزان سطح رضایت آنان از کیفیت محیط مسکونی کاهش میبیشتر می



  
  
  
  
  

 ۴٧                  ی ...مسکون طیمح تیفیک از نیساکن منديتیرضا زانیم شسنج                   1394 بهار

 

 

ت از اس 005/0و سطح معناداري  -630/0ارزش آماري در ضریب همبستگی برابر با 
که ضریب همبستگی منفی و درجۀ تأثیر آن زیاد است و سطح معناداري آزمون آنجایی

است لذا این فرضیه قابل تعمیم است که رابطۀ قوي  5/0کمتر از خطاي استاندارد 
معکوس معناداري وجود دارد. این سطح از آزمون نیز در رابطۀ بین سن افراد نمونه با 

یابد داري است. یعنی هر چه سن افراد افزایش میت معنیرضایت نیز گویاي ارتباط مثب
       470/0با ضریب معناداري  هرابطصعودي است این  فرایندمیزان رضایت آنان نیز یک 

  قابل تعمیم به جامعه آماري کل است. 001/0و سطح معناداري 

  مندي ساکنینل) با رضایتنتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر تحصیالت و سن (متغیر مستق -3 جدول

 
 تحصیالت

  رضایت از کیفیت محیط مسکونی  تحصیالت 
  -630/0  1 ضریب همبستگی

  005/0 داريسطح معنا
  278 تعداد

 سن

 رضایت از کیفیت محیط مسکونی سن 

 470/0 1 ضریب همبستگی

 001/0 داريسطح معنا

  278 تعداد

  هاي تحقیق)(مأخذ: یافته

ع آنها بیشتر و به این دلیل می باشد که افراد با تحصیالت باالتر، توقّاین موضوع نیز 
تر نسبت به افـراد بـا تحصـیالت    هاي با کیفیت مناسببه تبع خواهان زندگی در محیط

تر نیـز تمایـل بـه زنـدگی در     تر نسبت به افراد مسنتر بوده و همچنین افراد جوانپایین
ر دارند و به طوري که این ویژگی در نـزد افـراد   هایی با شادابی و سرزندگی بیشتمحیط
  تر تفاوت چندانی نداشته است.مسن

سپس براي سنجش این فرضیه که میزان رضایت از کیفیت محیط مسکونی با توجه 
و نقل و دسترسـی، منظـر و سـیماي    امکانات و تسهیالت مجتمع، حمل هايبه شاخص

محیطـی، تفـریح و   زیسـت  منیـت، ا مجتمع، وضعیت کالبدي مسکن، روابـط اجتمـاعی،  
تسـت تـک   در بین ساکنان شهرك مهرگان چگونه اسـت. از آزمـون تـی    اوقات فراغت

شود که تنها وضـعیت یـک   اي استفاده شده است. از این آزمون زمانی استفاده مینمونه
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که در فرضیۀ تحقیق میزان رضـایت سـاکنین از   شاخص را سنجید. از این رو از آنجایی
تعیین شده بـود، جـدول ذیـل میـزان میـانگین،      درصد  50مسکونی بیش از هاي مجتمع

  دهد که در ادامه قابل تفسیر است.انحراف معیار و سطح معناداري را نشان می
  

  مندي سکونتی در شهرك مهرگاناي از معیارهاي رضایتتک نمونهتی  نتایج آزمون -4 جدول
 صشاخ میانگین انحراف معیار داريمیزان سطح معنا

 امکانات و تسهیالت مجتمع 80/3 248/1 000/0

 حمل و نقل و دسترسی 77/2 733/0 000/0

 منظر و سیماي مجتمع  83/2 834/0 001/0

 وضعیت کالبدي مسکن 97/2 742/0 572/0

 روابط اجتماعی 66/2 796/0 000/0

 امنیت 35/3 087/1 000/0

 زیست محیطی 50/3 343/1 000/0

 تفریح و اوقات فراغت 61/2 795/0 000/0

 کل 06/3 540/0 05/0

  هاي تحقیق)(مأخذ: یافته

شـاخص   8) بیانگر این موضوع اسـت کـه در تمـامی    4هاي توصیفی جدول (یافته
نگردیده است و در این شاخص میزان  تأییدتحلیلی تحقیق تنها وضعیت کالبدي مسکن 

که بیشترین میـزان رضـایت    مندي ساکنان تأمین نشده است. این در حالی استرضایت
محیطی زیست 80/3هاي امکانات و تسهیالت مجتمع با ارزش بار به ترتیب در شاخص

بوده است و با توجـه   35/3شاخص امنیت با میزان ارزش  50/3مجتمع با میزان ارزش 
ها قرار به سطح معناداري بیشترین میزان رضایت (باالتر از حد متوسط) در این شاخص

راغـت و روابـط اجتمـاعی    ت و کمترین میزان رضایت را در تفریح اوقـات ف گرفته اس
یـه بـراي پیـاده    اولهـاي الزم و  توان در عدم زیرساختکه این مهم را می مشاهده شده

سازان و ... اشاره کـرد.  کردن شهرك، عدم توجه کیفی به مسکن مهر، بورس بازي انبوه
گرایـی در ایـن   سازي، قومیت، بلندمرتبهاز طرف دیگر به دلیل کوچک بودن این فضاها
  توان بود. مساکن، شاهد کاهش میزان روابط اجتماعی می

ترین عوامل تأثیرگذار بر رضایت کیفیت محیط در مرحلۀ بعد براي سنجش مهم
      کدام یک از عوامل نقش بیشتري در آینده ایفا اینکه مسکونی در شهرك مهرگان و 
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ین صورت که براي تعیین مهمترین عوامل دب .استفاده شد از تحلیل عاملی، کندمی
توان این عوامل را در چارچوب تحلیل تأثیرگذار بر سنجش میزان کیفیت مسکن می

شاخص مورد مطالعه در تحقیق پرسشنامه به  32عاملی استخراج کرد. در این راستا 
و  858/0ابر با بر KMOگردد. در این بررسی مقدار منظور استخراج عوامل بررسی می

است که این مقدار براي تحلیل عاملی  000/0آزمون بارتلت داراي سطح معناداري 
  مناسب است. 

  آزمون بارتلت -5جدول 
KMO  858/0  معیار مناسب بودن نمونه گیري  

  آزمون بارتلت
  640/4098  کاي دو

  278  درجه آزادي
  000/0  معناداري

 858/0برابر با   KMO سی است میزان عددي) قابل برر5همان طور که در جدول (
درصد بیشتر و همبستگی موجود به طور کامل براي تحلیل عاملی  85که این میزان از 

           ). 6(جدول  شدمقدار ویژة هر عامل محاسبه  بعد،در گام  مناسب و معنادار است.
ترین مهمو ه درصد واریانس قابل تببین بود تعیین عوامل برحسب فرایند،در این 
است که مقدار ویژة واریانس متناظر با  Total Variance Explained آن،خروجی 

  دهد. ها را نشان میعامل

  هامجموعه مقدار ویژه عامل -6جدول 
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باشد که بر عامل می 6شاخص برابر با  32در نتیجه مجموع عوامل مستخرج از 
مؤلفه داراي مقدار ویژة  6است که تعیین شده » واسکري پالت«مبناي مقدار ویژه 

کنند که براي درصد از واریانس کل را برآورد می 56/63باشند که تنها می یکبزرگتر از 
ها بهتر نزدیکتر باشد تفسیر عامل 100ها به مؤلفه تعداد کمی است. هرچه این عامل 6

  گیرد.صورت می
ها تعلق یرهاي به هر یک از عاملها، باید دید عمدتاً چه متغبعد از تعیین تعداد عامل

طور کنیم. اما بهگیرد، از روشی به نام دوران عامل با تکنیک واریماکس استفاده میمی
طور که در جدول گیرند. هماندرصد مورد استفاده قرار نمی 30معمول ضرایب کمتر از 

  اند.هاي این پژوهش باالتر از حد نرمال بوده) قابل بررسی است تمام عامل7(
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  مندي گانۀ رضایت 6متغیرهاي بارگذاري شده در عوامل  -7 جدول

 نام متغیر  شاخص
  عامل

1  2  3  4  5  6  

امکانات و 
  دسترسی

 /167 /109 /722 /011 /098 /32رضایت از امکانات موجود در 
 -/079 /014 /672 /009 -/099 /25رضایت از شما از دسترسی به 

 /133 -/287 /441 -/030 /312 -27/0انات موجود در رضایت از امک

 /716 /048 /498 -/013 /117 -/105رضایت از امکانات زیرساختی 

و نقل و حمل
  دسترسی

 /051 /179 /683 /102 /132 -/036رضایت از نحوه دسترسی 

 /043 /132 -/008 /790 /129 /221رضایت از مسیرهاي دسترسی 

 /169 /330 /003 /733 /173 /020رضایت از نحوه دسترسی به 

 /264 /079 /070 /185 /717 /124رضایت از دسترسی مجتمع به 

منظر و سیماي 
  مجتمع

 /169 -/286 -/011 /227 /592 /239  رضایت در خصوص چشم ...

 /041 /212 -/053 /144 /799 /085رضایت از وضعیت رنگ 

 -/160 -/167 /255 /248 /681 /287  رضایت در خصوص نحوة ...

 -/316 -/124 /256 /630 /263 /220  رضایت شما از مصالح بکار ...  

  
  

وضعیت کالبدي 
  مسکن

 -/362 -/128 /277 /538 /360 /182از ابعاد واحد مسکونی به چه 

 -/080 /178 /195 /308 /464 /486  هاي ... رضایت از تعداد اتاق

 -/194 /172 /180 /015 /755 /086  رضایت از تعداد واحدهاي ...

 -/203 /372 /237 /043 /131 /632رضایت شما از طراحی داخلی 

  روابط اجتماعی

 -/016 /122 -/197 /202 /472 /581ها رضایت از همکاري همسایه

 185 -/012 -/251 /271 -/130 /697میزان حس تعلق شما به محیط 

 -/011 /197 -/039 /087 /251 /744  رضایت از روابط اجتماعی ...

 -/189 /034 /270 -/127 /152 /637رضایت از مشارکت 

  امنیت

 -/140 /307 -/093 /217 /489 /463 نارضایتی شما از رفت وآمد ...

 /008 /483 -/081 /350 /138 /600 رضایت شما از عملکرد به ... 

 /079 /286 -/172 /374 /242 /624 رضایت شما از امنیت واحد ...

 -/060 /234 /274 /451 /293 /361 میزان نگرانی شما از بیرون ... 

  زیست محیطی

 /070 /157 /042 /374 /229 /572رضایت از فضاي سبز 

 /195 /664 /236 /091 -/052 /294رضایت از سکوت و آرامش 

هوا  جریان رضایت از وضعیت
...  

228/ 010/ 324/ 232/ 666/ 029/ 

 -/082 /617 -/024 /018 /312 /262رضایت شما  از وضعیت  دفع 

تفریح و اوقات 
  فراغت

 /167 /109 /722 /011 /098 /85 رضایت شما از دسترسی به ...

 -/079 /014 /672 /009 -/099 /188. رضایت شما از دسترسی به ...

 /133 -/287 /441 -/030 /312 /126  ...رضایت شما از دسترسی به 

 /716 /048 /498 -/013 /117 /132  ...رضایت از امکانات موجود 
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  هاي استخراج شده نهایی از آزمون تحلیل عاملیعامل -8جدول 
 اولعامل  دومعامل  سومعامل  عامل چهارم عامل پنجم عامل ششم

رضایت از 
امکانات 

زیرساختی موجود 
در مجتمع شامل 

آب، برق، گاز، 
 تلفن

رضایت  از 
سکوت و 

آرامش صوتی 
  مجتمع مسکونی

رضایت از  امکانات 
موجود در مجتمع 

شامل امکانات 
  بهداشتی و درمانی

رضایت از 
مسیرهاي 

دسترسی به 
واحد مسکونی 
شامل آسانسور، 
  راه پله، راهروها

سی رضایت  دستر
مجتمع به خدمات، 

       تسهیالت و 
هاي مهم کاربري
  شهري

رضایت از تعداد 
 اتاق ها

رضایت  از 
امکانات موجود در 

مجتمع شامل 
امکانات ورزشی و 

 تفریحی

 وضعیت از

 باد و هوا جریان

 داخل به مناسب

  مسکونی واحد

رضایت شما از 
دسترسی به مراکز 

تجاري وکیفیت 
      خدمات ارائه شده 

  در آن مراکز

رضایت  از 
نحوة دسترسی 
به حمل و نقل 
  عمومی شهري

در خصوص  رضایت
چشم اندازهاي قابل 

رؤیت از داخل به 
  خارج واحد مسکونی

رضایت از طراحی 
 داخلی خانه

 

میزان رضایت 
شما از وضعیت 

دفع زباله و 
نظافت در محیط 

  مجتمع

رضایت از  امکانات 
موجود در مجتمع 

، شامل خدمات پستی
آتش نشانی و 

  پارکینگ

رضایت شما از 
مصالح بکار 

رفته در محیط 
  بیرونی

رضایت از وضعیت 
  رنگ فضاها

رضایت از 
- همکاري همسایه

ها نسبت به 
مسائل همگانی 

 زندگی آپارتمانی

  

رضایت از نحوه 
دسترسی مجتمع و 

متصل شدن به 
  راههاي اصلی

رضایت از ابعاد 
  واحد مسکونی

رضایت در خصوص 
تفکیک و نحوة 

هاي جداسازي عرصه
عمومی و خصوصی 

  در واحد مسکونی

میزان حس تعلق 
شما به محیط 

 مسکونی

  

رضایت شما از 
دسترسی به فضاي 
سبز و پارك هاي 

محلی وکیفیت 
  فضاهاي سبز

میزان نگرانی 
شما از بیرون 

رفتن زنان 
وکودکان در 

ساعات پایانی 
  شب

رضایت از تعداد 
واحدهاي موجود در 

  مجتمع

تأثیرات مثبت 
زندگی در واحد 
مسکونی مجتمع  
  در رفتار با دیگران

  

رضایت شما از 
دسترسی به کتابخانه 

وکیفیت خدمات ارائه 
  شده در آن مراکز

 

نارضایتی از رفت 
وآمد افراد بزهکار 
  ومجرم در مجتمع

رضایت از  
مشارکت 

همسایگان در 
  انجام امور مشترك

  

رضایت شما از 
ي دسترسی به فضا

بازي کودکان وکیفیت 
خدمات ارائه شده در 

  آن مراکز

  

رضایت از 
عملکرد به موقع 
پلیس در مواقع 

  بروز حوادث

     

رضایت شما از 
امنیت واحد هاي 

  مسکونی
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 بوده که داراي  اولترین عامل تأثیرگذار، عامل ین و مهماول) 8با توجه به جدول (
، رضایت از طراحی داخلی خانه، رضایت از هامتغیر است، رضایت از تعداد اتاق 9

ها نسبت به مسائل همگانی زندگی آپارتمانی، میزان حس تعلق شما به همکاري همسایه
محیط مسکونی، تأثیرات مثبت زندگی در واحد مسکونی مجتمع در رفتار با دیگران، 
 رضایت از مشارکت همسایگان در انجام امور مشترك، رضایت از عملکرد به موقع
پلیس در مواقع بروز حوادث، رضایت شما از امنیت واحدهاي مسکونی و رضایت از 

توان این عامل را امنیت اجتماعی ها میسبز مسکونی که با توجه به شاخص فضاي
  محیط نامگذاري کرد.

                هاي تأثیرگذار عبارتند از: رضایت دسترسی مجتمعشاخص دومدر عامل 
اندازهاي هاي مهم شهري، رضایت در خصوص چشمالت و کاربريبه خدمات، تسهی

قابل رؤیت از داخل به خارج واحد مسکونی، رضایت از وضعیت رنگ فضاها، رضایت 
هاي عمومی و خصوصی در واحد در خصوص نحوة تفکیک و جداسازي عرصه

فراد آمد ا مسکونی، رضایت از تعداد واحدهاي موجود در مجتمع و نارضایتی از رفت و
  شود.  بزهکار و مجرم در مجتمع که عامل منظر و سیما نامگذاري می

هاي تأثیرگذار عبارتند از: رضایت از مسیرهاي دسترسی به شاخص سومدر عامل 
و پله، راهروها، رضایت از نحوة دسترسی به حملواحد مسکونی شامل آسانسور، راه

محیط بیرونی، رضایت از ابعاد نقل عمومی شهري، رضایت از مصالح بکار رفته در 
واحد مسکونی، میزان نگرانی از بیرون رفتن زنان و کودکان در ساعات پایانی شب که 

  این عامل به عنوان عامل طراحی نامگذاري شد.
هاي تأثیرگذار عبارتند از: رضایت از امکانات موجود در در عامل چهارم شاخص

ایت شما از دسترسی به مراکز تجاري و مجتمع شامل امکانات بهداشتی و درمانی، رض
کیفیت خدمات ارائه شده در آن مراکز، رضایت از امکانات موجود در مجتمع شامل 

نشانی و پارکینگ، رضایت از نحوة دسترسی مجتمع و متصل شدن خدمات پستی، آتش
هاي محلی و کیفیت سبز و پاركهاي اصلی، رضایت شما از دسترسی به فضايبه راه
سبز، رضایت شما از دسترسی به کتابخانه و کیفیت خدمات ارائه شده در آن، يفضاها

رضایت از دسترسی به فضاي بازي کودکان و کیفیت خدمات ارائه شده در آن، مجموع 
 این عوامل به عنوان عامل دسترسی نامگذاري شد.
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هاي تأثیرگذار عبارتند از: رضایت از سکوت و آرامش در عامل پنجم شاخص
            واحد داخل به مناسب باد و هوا جریان ی مجتمع مسکونی، رضایت از وضعیتصوت

در باله و نظافت در محیط مجتمع و مسکونی، میزان رضایت شما از وضعیت دفع ز
 محیطی و بهداشتی نامگذاري کرد.این عامل را زیست نهایت

  نات زیرساختیهاي تأثیرگذار عبارتند از: رضایت از امکادر عامل ششم شاخص
موجود در مجتمع شامل آب، برق، گاز، تلفن، رضایت از امکانات موجود در مجتمع 

  شود.شامل امکانات ورزشی و تفریحی که عامل امکانات و تسهیالت نامگذاري می
مؤلفۀ بدست  6نتایج بدست آمده از بررسی فرضیۀ تحقیق مبنی بر وجود رابطۀ بین 

ن و اثرات آن را بر آینده رضایت از کیفیت مسکن نمایان آمده از تحلیل عاملی را نشا
سازد که در این آزمون شش مؤلفۀ به دست آمده در تحلیل عاملی به عنوان متغیر می

ر وابسته مندي از مسکن مهر ساکنین که به عنوان متغیمستقل که نقش آنان بر رضایت
یک رابطۀ تنگاتنگ  ها و رضایت کیفیت مسکنگردد، که بین این شاخصتشریح می

  ) 9داري وجود دارد. جدول (قوي، مثبت و کامالً معنا
 باشد و ضریب تبیینمی864/0هاي تحقیق مقدار ضریب همبستگی بین شاخص

)2R ( 741/0باشد این میزان خطا با احتساب خطاي استاندارد برابر با می 747/0برابر با 
کند. آماره دوربین تبیین می مؤلفه 6ا این درصد تغییرات در آینده ر 4/71 یعنی باشد.می

قرار فرض استقالل بین  5/2تا  5/1است و چون این مقدار بین  927/1واتسون معادل 
  توان از رگرسیون استفاده کرد.خطاها پذیرفته و می

  

 خالصۀ آماري مدل رگریسون عوامل تأثیرگذار بر کیفیت محیط مسکونی  -9جدول 

 ینضریب تعی ضریب همبستگی
  خطاي استاندارد 

 ضریب تعیین

  آماره دوربین 
 واتسون

a /864 747/ 741/ 927/1 
 

گونه تبیین کرد که توان این) می10بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از جدول (
تأثیر به این صورت در  اهمیتمؤلفۀ مستخرج از تحلیل عاملی در مجموع با ترتیب  6

  در شهر کرمان تأثیرگذار خواهند بود. وضعیت رضایت از مسکن مهر 
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 ت محیط مسکونیتأثیرگذار بر کیفی يهات بین عاملنتایج آزمون رگرسیون چند متغیره شد -10جدول

 عامل ها
ضریب   ضرایب غیر استاندارد

 استاندارد
  سطح معناداري t آماره

B   خطايB 

 000/0 620/9 -  063/0 610/0 (ضریب ثابت) 

 000/0 349/5 171/0 014/0 073/0 امکانات

 000/0 748/8 300/0 013/0 117/0 دسترسی

 000/0 728/10 419/0 015/0 163/0  طراحی

 000/0 799/6 287/0 018/0 125/0 امنیت اجتماعی

 000/0 188/4 150/0 016/0 068/0 زیست محیطی

 /.815 234/0 009/0 014/0 003/0 امنیت
 

ضریب استاندارد شده  Beta ) قابل مشاهده است10( طور که در جدولهمان
رگرسیون است که این شاخص برابر با ضریب همبستگی پیرسون است که براي شدت 

(شیب رگرسیون) که تغییرات مطلق  Bشود. ضریب رابطۀ بین متغیرها از آن استفاده می
لیل جدول باال دهد که تحمتغیر وابسته را به ازاي تغییرات متغیر مستقل را نشان می

بیانگر این نکته است که: با افزایش یک واحد در شاخص امکانات مجنمع، شاخص 
شاخص از  6یابد. که این میزان در واحد افزایش می 073/0مندي به میزان رضایت

عوامل دیگر با افزایش یک واحد شاخص میزان رضایت از مجتمع به تفکیک هر 
بیشترین میزان تأثیر را  Betaاستاندارد شده  یابد. همچنین ضریبشاخص افزایش می

باشد دهد که این میزان مربوط به شاخص طراحی می) نشان می419/0بینی (در پیش
پس از شاخص عوامل طراحی، شاخص دسترسی و امنیت اجتماعی با ضریب 

 هرابطاند و از جهت به ترتیب بیشترین مقدار را دارا بوده 287/0و  300/0رگرسیونی 
دار و در عامل آخر امنیت فاقد درجه معناداري بوده مستقیم و معنیشاخص  پنج در

مندي افراد از مسکن مهر در آینده عامل طراحی نقش است. لذا در میزان رضایت
گردد در این زمینه بیشتر به دنبال کند و به طراحان توصیه میبیشتري را بازي می

  تقویت رضایت در این بعد باشند.
  

  گیريتیجهن -4
رك نتایج تحقیق نشان داد بین میزان تحصیالت افراد ساکن در پروژه مسکن مهر شه

ـ امهرگان کرمان رابطۀ آماري معن کـه هرچـه میـزان    ي طـور ه دار معکوسی وجود دارد ب
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میزان سطح رضـایت آنـان از کیفیـت محـیط مسـکونی       ،شودتحصیالت افراد بیشتر می
و سـطح   -630/0ر ضـریب همبسـتگی برابـر بـا     یابـد. ایـن ارزش آمـاري د   کاهش می
که ضریب همبستگی منفی و درجۀ تأثیر آن زیاد است است از آنجایی 005/0معناداري 

سـت همچنـین آزمـون نیـز در     ا 5/0 و سطح معناداري آزمون کمتر از خطاي استاندارد
ـ   رابطۀ بین سن افراد نمونه با  عنـی  داري اسـت. ی ارضایت نیز گویاي ارتبـاط مثبـت معن
صعودي بوده و نتایج  فرایندیابد میزان رضایت آنان نیز یک هرچه سن افراد افزایش می

  به جامعۀ مادر قابل تعمیم است. 
هاي تحلیلی تحقیق از آزمون تی تست تک نمونۀ بیانگر این مهم بود که میـزان  یافته

 رضایت کلی ساکنین شهرك مهرگان از کیفیت محیط مسـکونی خـود در حـد متوسـط    
          هـا مـورد اسـتفاده از میـان تمـامی      ) بوده است به طوري که با توجه به شاخص06/3(
نگردیـده اسـت و در ایـن     تأییدشاخص تحلیلی تحقیق تنها وضعیت کالبدي مسکن  8

مندي ساکنان تأمین نشده است، این در حالی است که بیشـترین  شاخص میزان رضایت
اي امکانـات و تسـهیالت مجتمـع بـا ارزش بـار      همیزان رضایت به ترتیب در شاخص

، 35/3، شاخص امنیت با میزان ارزش 50/3محیطی مجتمع با میزان ارزش ، زیست80/3
بوده است و با توجه به سطح معناداري بیشترین میزان رضایت (باالتر از حد متوسـط)  

ت فراغت ها قرار گرفته است و کمترین میزان رضایت را در تفریح اوقادر این شاخص
سپس به منظـور شناسـایی مهمتـرین عوامـل تأثیرگـذار در       .و روابط اجتماعی شاهدیم

عیین عامل تأثیرگذار ت 6رضایت ساکنین شهرك مهرگان با استفاده از مدل تحلیل عاملی 
اجتمـاعی، منظـر و سـیما، طراحـی،      عامل امنیـت  :ند ازتویت عباراولشد که به ترتیب 

در نهایت با استفاده از مدل رگرسـیون خطـی بـه     کانات.دسترسی، زیست محیطی و ام
مندي ساکنین شـهرك مهرگـان از کیفیـت    ترین عامل در رضایتمنظور شناسایی کلیدي

محیط مسکونی در آینده استفاده شد. با توجه به نتایج این آزمون مشخص شد که عامل 
،  300/0ضـریب   بیشترین تأثیر و پس از آن عامل دسترسی با 419/0طراحی با ضریب 

،  171/0عامل امکانات و تسهیالت با ضـریب  ،  278/0عامل امنیت اجتماعی با ضریب 
در  09/0 بـا ضـریب   عامل امنیت  و 150/0 با ضریب عامل زیست محیطی و بهداشتی

  . اندویت ششم قرار گرفتهاول
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