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چکیده 
کیفیت محیط زندگی افراد شناخته شده، به مثابه ابزاری برای ارزیابی  که به عنوان جز مهم  سنجش رضایت مندی سکونتی 
کردن بازخورد آنها، زمینه ای برای اقدامات و پیشنهادهای  تصمیمات و سیاست گذاری های شهری است تا با مشخص 
آینده فراهم نماید. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت مندی سکونتی و سنجش میزان 
گرفته است. برای این منظور از طریق بررسی رویکردهای پژوهشگران مختلف، مدل  آن در دو محله از شهر تهران صورت 
عملیاتی سنجش رضایت مندی استخراج گردید. در این مدل معیارهای مؤثر بر رضایت مندی در پنج دسته معیارهای عینی 
فرد، عینی محیط، عینی مسکن، ذهنی فرد و ذهنی محیط طبقه بندی شده اند و از طریق روش پیمایشی و تبدیل این 
معیارها به سئواالت پرسشنامه، میزان رضایت مندی محله1 )واقع در منطقه سه( و محله2 )واقع در منطقه 11( با یکدیگر 
کمترین میزان رضایت مندی مربوط  که در محله1 بیشترین و  گرفته نشان می دهد  مقایسه شده است. بررسی های صورت 
به معیارهای عینی مسکن و عینی محیط است و در محله2 مربوط به معیارهای ذهنی محیط و ذهنی فرد می باشد و به 
کلی میزان رضایت مندی در محله1 )بین سطح متوسط و راضی( بیشتر از محله2 )بین سطح ناراضی و متوسط( است.  طور 

کیفیت زندگی، واحد همسایگی، واحد سکونتی. گان کلیدی: رضایت مندی سکونتی،  واژ
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1. مقدمه
معمول  و  عــمــده  مــوضــوع  دلــیــل  دو  بــه  سکونتی  رضــایــت مــنــدی 
و  از سکونت  ــراد  اف ارزیــابــی  ــت:  1(  اس بــوده  از پژوهش ها  بسیاری 
عکس العمل  خــود  سکونت  محیط  بــه  آنها  کــه  شــیــوه ای  محله، 
بازخورد  بــرای  را  زمینه ای  و  می کند  مشخص  را  می دهند  نشان 
به  سکونتی  رضایت مندی   )2 و  می دهد  شکل  عمومی  سیاست 
است                          شده  شناخته  افــراد  زندگی  محیط  کیفیت  مهم  جز  عنوان 
کیفیت  با  محیط  که  چرا   .)Abdul Ghani & Noraini, 2006:4(
که  ویژگی هایی  واسطه  به  را  رضایت مندی  و  رفــاه  احساس  بــاال 
کنانش  ممکن است فیزیکی، اجتماعی و یا سمبلیک باشند، به سا
منتقل می کند )Rafieian et al, 2009: 55(. به عالوه رضایت مندی 
که در محل بمانند و  کنان، آنها را تشویق می کند  باال در میان سا
دیگران را نیز برای نقل مکان به آنجا برمی انگیزاند و سطح پایین 
آن  ترک  به  وادار  را  فعلی  کنان  سا محله،  محیط  از  رضایت مندی 
می کند. در حقیقت بر مبنای یافته های پژوهش هایی مانند مارانز و 
راجرز )1975( و مارانز و اسِپرکلمیِیر1)1981(، رابطه بین رضایت مندی 
کیفیت زندگی فرآیندی  از محله، تصمیمات مربوط به جابجایی و 
موجب  محله،  از  رضایت مندی  که  ترتیب  این  به  اســت؛  متوالی 
 )Hurکیفیت زندگی تأثیر می گذارد جابجایی می شود و جابجایی بر 

 .& Morrow-Jones, 2008:620(
بــســیــاری، ویــژگــی هــای فیزیکی  بــه عقیده  گــرچــه  ا از ســوی دیــگــر 
بسیار  سکونتی  رضایت مندی  میزان  در  مسکونی  واحد  وکالبدی 
که واحد مسکونی به خودی خود  مؤثر است اما باید توجه داشت 
تنها مشخصه رضایت مندی نمی باشد بلکه تنها یک زیرسیستم از 
کل سیستم زیست پذیری سکونتی را تشکیل می دهد؛ به این معنا 
که انسان در ارتباط متقابل با اجزای متعدد محیط زندگی خود، 
این  و  می پذیرد  تأثیر  آن  از  و  داده  قــرار  تحت تأثیر  را  محیط  دائمًا 
کنش متقابل باعث تغییر احساس او نسبت به محیط سکونتی اش 
می شود. بنابراین این کنش متقابل را می توان در قالب یک سیستم 
بررسی  می باشد ،  همسایگان  و  محله  مسکونی ،  واحــد  شامل  که 
به عالوه در خصوص رضایت مندی   .)Cabrita et al, 1998:1( کرد
گرچه یک سری از مطالعات، ظاهر فیزیکی محله را  از محله نیز، ا
زندگی  کیفیت  و  افزایش میزان رضایت مندی  مهمترین عامل در 
کرده اند و برنامه ریزان از اهمیت این ویژگی ها حمایت  شناسایی 
یک  نمودن  قضاوت  در  را  اجتماعی  عوامل  کنان  سا اما  می کنند، 
می کنند  اظهار  ــازه وارد  ت کنان  سا چنانکه  می دانند.  مهم تر  محله 
که ظاهر فیزیکی، مهمترین عامل در مورد رضایت مندی سکونتی 
کنان قدیمی عوامل استرس زا را مهمترین می دانند  است، اما سا
در  ناتوانی  محله،  ــد  درآم سطح  همسایگان،  با  کشمکش  )مثل 
و...(           و جنایت  تبعیضات قومی، جرم  با سایرین،  ارتباط  برقراری 

.)Hur & Morrow-Jones, 2008:621(
اما آنچه در این میان از اهمیت بسزایی برخوردار است و از دالیل 
اصلی انجام این پژوهش بوده است، لزوم توجه به این امر می باشد 
به  شهری  پروژه های  کّمی  افزایش  باوجود  ما  کشور  در  امــروزه  که 
کنان  کیفیت محیط و میزان رضایت سا چگونگی تأثیرگذاری آنها بر 

1 Spreckelmeyer

و  تصمیمات  از  بسیاری  امــر  ایــن  گــواه  نمی شود.  چندانی  توجه 
بودجه  و صــرف  فــراوان  با وجــود تالش های  که  اســت  پروژه هایی 
کیفی  شرایط  ارتقای  در  باید  که  طــور  آن  نتوانسته اند  هنگفت، 
کشف  که  کنان موفق باشند. در حالی  محیط و جلب رضایت سا
نیازها و تمایالت مردم در خصوص محله و واحد مسکونی، می تواند 
مراحل  در  آنها  مطالبات  و  خــواســت هــا  کـــردن  لحاظ  زمینه ساز 
سطح  افزایش  به  منجر  طریق  این  از  و  باشد  برنامه ریزی  آغازین 
کنان در نتیجه  به اجرا درآمدن پروژه های شهری  رضایت مندی سا
گرفته، سعی داشته  که در همین راستا انجام  شود. پژوهش حاضر 
معیارهای  و  عوامل  رهیافت ها،  معرفی  و  جمع آوری  ضمن  است 
قالب  در  پیشنهادی  چارچوبی  سکونتی،  رضایت مندی  بر  مؤثر 
کند و  سیستم سکونتی )واحد مسکونی، محله و همسایگان( ارائه 
از طریق آن به ارزیابی و مقایسه میزان رضایت مندی در دو محله از 

شهر تهران بپردازد.

2. روش پژوهش
ارائه یک تحقیق موردی و انجام یک  که با هدف  پژوهش حاضر 
محله  دو  در  سکونتی  رضایت مندی  میزان  از  مقایسه ای  تحلیل 
نظر  از  و  کــاربــردی  پژوهشی  هــدف،  نظر  از  گرفته،  انــجــام  تــهــران 
قیاسی  استدالل  از  اســت.  توصیفی_تحلیلی  پژوهشی  ماهیت، 
کتابخانه ای )تحلیل  در بخش مبانی نظری و مرور اسناد و منابع 
مدل  ــه  ارائ در  شــده  استخراج  اصــول  از  استفاده  سپس  و  ثانویه( 
گرفته شده است.  پیشنهادی و بررسی نمونه ها بر مبنای آن، بهره 
در بخش شناخت محله های مورد بررسی، عالوه بر مطالعه اسناد 
اسناد  و  میدانی  مشاهدات  استقرایی،  اســتــدالل  از  فــرادســت، 
تصویری استفاده شده است. سنجش رضایت مندی در محله ها با 
استفاده از روش پیمایشی و تبدیل معیارهای مدل پیشنهادی به 

پرسشنامه، انجام شده است. 

3. مباني نظري سنجش رضایت مندي سکونتی 
3.1. مفهوم شناسی 

بین  تفاوت  صــورت  به  را  رضایت مندی  میزان   )1986( کمپبل2 
آنچه شخص آرزو دارد و آنچه بدان دست می یابد، تعریف می کند    
گفت،  می توان  اساس  این  بر   .)Potter & Cantarero, 2006:606(
که در حوزه های مختلف  گسترده ای است  رضایت مندی مفهوم 
رضایت مندی  بین،  ایــن  در  می گیرد.  قــرار  ارزیــابــی  و  بررسی  مــورد 
مختلف  حوزه های  در  را  تأثیرگذاری  و  کاربرد  بیشترین  سکونتی 
که  شهری داراســت. در این خصوص نیز، راپاپورت3 معتقد است 
رضایت مردم از محل سکونتشان از مقایسه محیط با تصویر ایده آلی 
که این سنجش تحت تأثیر تجارب  که در ذهن دارند، ناشی می شود 
قبلی، میزان سازش و انطباق پذیری با محیط و ارزش های فرهنگی 
محل  از  کنان  سا رضــایــت  کنتر4،  مطالعات  بــراســاس  و  دارد  ــرار  ق
که تا چه حد در برآوردن  زندگی شان بازتابی از این موضوع است 

2 Campbel
3 Rapaport
4 Canter
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که این اهداف در دو دسته عمده  کمک می کند؛  اهدافشان به آنها 
به   .)Ibid(هستند طبقه بندی  قابل  فیزیکی  محیط  و  اجتماعی 
طورکلی رضایت مندی سکونتی یک پدیده پیچیده روان شناختی_
که در آن محیط و خانه به صورت دو مفهوم متمایز  اجتماعی است 

.)Gosh, 2004: 1( کار می روند به 
3.2. رهیافت های موجود در زمینه  رضایت مندی سکونتی 

میلر1 و دیگران رضایت مندی را به صورت یک نگرش و یا به بیان 
دیگر، ارزیابی یک شی تعریف کرده اند. میلر معتقد است که پژوهش  
کالسیک نگرش  در مورد رضایت مندی به پیروی از یکی از دو مدل 
مــردم  آن  در  کــه  اســت  اعــتــقــاد2«  »تأثیر  مــدل  یکی،  دارد.  گــرایــش 
ارزیابی شان از مجموعه ای از باورها در مورد یک شی را به منظور 
کلی، با هم ترکیب می کنند. برای مشخص  رسیدن به یک نگرش 
که مردم در مورد  کردن منشأ یک نگرش، باید جنبه هایی از آن شی 
که ارزیابی هر باور چگونه  آنها باورهایی دارند، شناسایی شده و این 
به ارزیابی کلی کمک می کند، مورد بررسی قرار گیرد. دیگری، تشریح 
می کند که چگونه نگرش ها می توانند به عنوان نمود ارزش های یک 

.)Oussadou, 1988:73( کنند فرد یا ابزارهای منفعت گرایانه عمل 
3.2.1. رهیافت تأثیر اعتقاد 

که در این رهیافت، مردم براساس ارزیابی   میلر و دیگران معتقدند 
از  را  محله شان  کــه  ترتیب  ایــن  بــه  می کنند.  عمل  محله شان  از 
طریق بازیابی ارزیابی های ذهنی شان از تعدادی از جنبه های آن، 
جمع  سپس  و  اهمیت شان  بــراســاس  جنبه ها  ایــن  به  وزن دهـــی 
کلی از  کردن ارزیابی های وزن دار به منظور دستیابی به یک تخمین 

رضایت مندی، مورد ارزیابی قرار می دهند. 
که مردم برای دستیابی به یک ارزیابی،  آنها همچنین بر این باورند 
کیفیت هر زمینه را با استانداردشان در خصوص آن  دریافتشان از 
که در  زمینه مقایسه می کنند )Ibid:74(. بنابراین هشدار داده اند 
رضایت مندی،  از  مشخصی  عوامِل  اهمیت  سنجش  مــدل،  ایــن 
گسترده ای از  گردآوری ارزیابی های مختلف از جنبه های متنوع و 
محله را ملزم می کند. به عبارت دیگر، جنبه های ویژه ای که بر میزان 
کلی بسیار مؤثر به نظر می رسند، ممکن است بیشتر  رضایت مندی 
به معیارهای انتخاب پژوهشگر بستگی داشته باشد تا به باورهای 
پاسخ دهندگان. آنها در پژوهش خود این رهیافت را با پرسش هایی 
درباره 22 جنبه از محله مورد استفاده قرار داده اند.  نتیجه  تحلیل 
که وضعیت  میلر و دیگران با استفاده از این رهیافت روشن می کند 
در خصوص جنبه های مشخص، بستگی به درک و انتظار مردم از 

 .)Ibid:75(این جنبه ها دارد
3.2.2. رهیافت تعهد )الزام(3

مطرح  ــده،  ش تعریف  دیــگــران  و  میلر  توسط  کــه  رهیافت  ایــن  در 
از نظر  که  تا حدی دوســت دارنــد  را  که مــردم محله شان  می شود 
مثال،  عنوان  به  می شوند.  متصل  آن  به  احساسی  و  اقتصادی 
که اغلب در تعامالت اجتماعی و فعالیت های بیرون از خانه  افرادی 
برخوردار  بیشتری  رضایت  از  که  می رسد  نظر  به  می کنند،  شرکت 

1 Miller
2 Belief-Affect
3 Commitment Approach

باشند. رهیافت تعهد، ارزیابی از درجه  درگیری یک فرد در اجتماع 
را جایگزین ارزیابی از رضایت او از اجزای آن اجتماع می کند. این 
کردن ارزیابی های  رهیافت، بر نقش فرآیندهای عینی در مشخص 

کید می کند.  ذهنی تأ
میلر و دیگران در پژوهش خود رهیافت تعهد را با استفاده از موارد 
اجتماعی  درگیری  و  اقتصادی  سرمایه گذاری  سنجش  گوِن  گونا
خصوص  در  پرسش هایی  شامل  متعدد  مــوارد  گرفته اند.  کار  به 
موارد  از  مجموعه ای  مالکیت،  نوع  محله،  در  اقامت  مدت  طول 
موقعیت  و  محلی  اجتماع  تسهیالت  از  اســتــفــاده  بــررســی  بـــرای 
می شود.  دست  این  از  مــواردی  و  کلیسا  دندانپزشکی،  مشاغل، 
نژاد،  مانند جنسیت، سن،  اجتماعی_اقتصادی  ویژگی های  تأثیر 
تحصیالت، حرفه، درآمد، وضعیت تأهل و تعداد و سن فرزندان بر 

 .)Ibid:76(گرفته است رضایت مندی نیز مد نظر قرار 
که تأثیر موارد انتخاب شده  کرد  هر چند نتایج پژوهش  آنها آشکار 
که  توسط این رهیافت، چندان قابل توجه نبود، اما مشخص شد 
برخی از آنها بر رضایت مندی تأثیرگذار بوده اند. به عنوان مثال، این 
که مالک مسکن شخصی خود بودن، تعهد  گردید  نکته مشخص 
می دهد.  افزایش  را  رضایت مندی  سطح  نتیجه  در  و  منطقه  به 
که درجه  رضایت مندی تحت تاثیر سه ویژگی  همچنین معلوم شد 
که عبارتند از سن، درآمد و تحصیالت.  جمعیت شناختی قرار دارد 
کنان جوانتر، با تحصیالت بیشتر و  بطوری که مشاهده گردید که سا

.)Ibid:77(مرفه تر رضایت بیشتری داشتند
3.2.3. رهیافت دسترسی4

می کند  مــطــرح  شـــده،  تشریح  میلر  تــوســط  کــه  نیز  رهیافت  ایــن 
بر  که  اشیا  از  ویژگی هایی  بــرای  )خــاطــره(  حافظه  جستجوی  که 
که  ارزیابی هایی  از  کمی  اثر می گذارند، در تعداد  کلی  ارزیابی های 
کرده  به طور ویژه چشمگیر یا در دسترس عموم هستند، غلبه پیدا 
است. بر مبنای پیشنهادهای زاجونک5 که معتقد است عواملی که 
کامل تعیین کننده  یک شی را تعریف می کنند ممکن است به طور 
که رضایت مندی بر مبنای  ارزیابی از آن نباشند، مطرح شده است 
کیفیت های حقیقی محله و باورهای عمومی  ترکیبی از ارزیابی ها از 
به  است  ممکن  باورهایی  چنین   .)Ibid(می باشد آن  خصوص  در 
اثبات  امکان دارد به طور عینی قابل  یا  و  طور عام مشترک باشد 
که اجزای قضاوت ها  نباشد. این رهیافت همچنین مطرح می کند 
در  بودنشان  دسترس پذیر  دلیل  به  بیشتر  رضایت مندی،  دربــاره 
از  دقیقی  مدل  ارائــه   در  توانایی شان  تا  می شوند  انتخاب  حافظه 
کیفیت های محله. به یک معنا، مدل دسترسی،  کاملی از  طیف 
انتخاب  نــحــوه  بیشتر  تشریح  واســطــه  بــه  را   اعــتــقــاد  تأثیر  مــدل 

پیش بینی کننده ها مشخص تر می کند. 
میلر و دیگران رهیافت دسترسی را با استفاده از مقیاس های متعدد 
و  محله  کیفیت های  سنجش  برای  متغیرهایی  گرفته اند.  کار  به 
گروهی  که در نشست های  باورهای عمومی ایجاد شدند. باورهایی 
کید می شد.  که در هر محله برگزار می گردید، بر آ نها تأ اجتماع محلی 
اینها  که به احتمال زیاد،  بر این اساس بود  انتخاب این متغیرها 

4 Availability Approach 
5 Zajonc
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میان  از  برخوردارند.  کنان  سا قضاوت های  در  زیــادی  اهمیت  از 
که میلر و دیگران در این رهیافت مورد  ویژگی های مختلف محله 
موضوع  چشمگیرترین  جنایت،  و  جرم  از  ترس  دادنــد،  قرار  توجه 
برای  انتظارات  به نظر می رسید. دیگر متغیر مهِم مورد استفاده، 
که  بـــود)Ibid:78(. مزیت رهیافت یاد شده این است  آینده محله 
خصوص  در  نگرش  ایمنی،  احساس  محرمیت،  مانند  عواملی  به 

.)Ibid:79(محله ها و... به اندازه عوامل ظاهری توجه می کند
رهیافت تأثیر اعتقاد، تعهد و دسترسی مداخالت مختلفی را برای 
کنان شهری پیشنهاد می دهند.  افزایش رضایت مندی در بین سا
کــه بــرخــی پــژوهــش هــا بــه یکی از این  کلی بــا وجـــود ایــن  بــه طــور 
رهیافت ها توجه نشان می دهند، اغلب در خصوص ارتباط درونی 
متغیرهای این سه رهیافت، به عنوان بهترین شیوه پیش بینی و 
ارزیابی رضایت مندی اتفاق نظر دارند. برخی بر اهمیت متغیرهای 
رهیافت تأثیر اعتقاد مانند وسعت خانه، ظاهر ملک، ارتباطات با 
که  کرده اند  کرده اند. برخی دیگر پیشنهاد  کید  همسایگان و ... تأ
متغیرهای تعهد یا مداخله، مانند سن، مرحله در چرخه زندگی و 
سطح تحصیالت در پیش بینی رضایت مندی شهری مهم هستند. 
دو  هر  متغیرهای  که  دارنــد  توافق  پژوهش ها  این  بیشتر  هرچند 
رهیافت و نیز رهیافت دسترسی مانند ترس از جرم، همه از قدرت 
کلی  طــور  به  و  برخوردارند  رضایت مندی  پیش بینی  در  یکسانی 

 .)Ibid:80(مکمل یکدیگر می باشند
از  مجموعه ای  رهیافت،  سه  از  یک  هر  چند  هر  دیگر،  عبارت  به 
سکونتی  رضایت مندی  بر  می تواند  که  می کند  ارائـــه  را  متغیرها 

قابل  یافته های  آنها  از  یکی  تنها  از  استفاده  با  اما  باشد  تأثیرگذار 
توجهی حاصل نخواهد شد. وقتی متغیرهای سه رهیافت با هم 
دست  به  رضایت مندی  از  کاملتری  توضیح  شوند،  گرفته  نظر  در 
می آید. استفاده از متغیرهای سه رهیافت به طور همزمان، توسط 
میلر و دیگران آزمایش شده و همچنین توسط سایر پژوهشگران 
از  وسیعی  گستره  آنان  یافته های  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد 

.)Ibid:81(واریانس را در ارزیابی رضایت مندی توضیح داده است
3.3. عوامل مؤثر در سنجش رضایت مندی سکونتی

میزان  سنجش  گردید،  مشخص  رهیافت ها  مرور  با  که  همانگونه 
رضایت مندی از محیط سکونت، امر پیچیده ای است که به عوامل 
به  فرد  هر  رضایت  میزان  دیگر،  عبارت  به  دارد.  بستگی  بسیاری 
بنابراین  او و محیط مربوط می شود و  ویژگی ها و شرایط مختلف 
گرفته شوند.  پارامترهای متعددی باید در این ارزیابی مدنظر قرار 
بررسی و مرور نوشتارهای مربوط به رضایت مندی سکونتی نشان 
پژوهشگران سعی داشته اند  که در مطالعات مختلف،  آن دارد  از 
برخی از این عوامل را شناسایی و میزان ارتباط و اثرگذاری آنها بر 
که  دست  این  از  پژوهش هایی  گرچه  بیازمایند.  را  رضایت مندی 
تأثیر یک یا چند عامل بر رضایت مندی را به شکل مجزا و منفرد 
اما  هستند  انجام  حال  در  همچنان  می دهند،  قــرار  بررسی  مــورد 
جمع بندی یافته های برخی از آنها می تواند به روشن شدن برخی 
کند. در جدول شماره1 تعدادی از این  کمک  از مهمترین عوامل 
شده،  برداشت  آن  از  که  منبعی  و  پژوهشگر  نام  همراه  به  عوامل 

گردیده است. خالصه 
جدول شماره1: جمع بندی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مندی سکونتی براساس مرور منابع

عوامل پیشنهادی مؤثر بر میزان رضایت مندی سکونتینام پژوهشگر و سال
کنموریس و وینتر1، - ایده »تطابق خانه سازی«: تأمین حداقل نیازها برای خانوار سا

قابل سکونت بودن یک خانه تحت تأثیر چهار زیرسیستم: زیرسیستم واحدسکونتی/ زیرسیستم محیط زیست ُانیبوکان2، 1974
کنان واحد سکونتی / زیرسیستم مدیریت / زیرسیستم سا

خصوصیات شخصی / ویژگی های درونی محیط / خصوصیات عینیمارانز و راجرز3، 1975

کنان در مورد محیط فرانچسکاتو و دیگران4، 1977 ک سا کنان / ویژگی های عینی محیط سکونتی /  احساس و ادرا ویژگی های عینی سا
مسکونی

متغیرهای مستقل عینی )خصوصیات خانوار، همسایگی و مسکن( / متغیرهای مستقل ذهنی )ارتباط گالستر و هسر5، 1981
کنان با همسایگان( سا

  L. Day, 2000نوع واحد سکونتی / احساس محرمیت
Kahana et al, 20036: رضایت مندی نتیجه  تجانس بین تمایالت فرد و الزامات محیطیPE رویکرد

Abdul Ghani & Noraini, 2006 عوامل مؤثر بر رضایت مندی در بررسی ارتباط بین خانه سازی های ارزان قیمت و رضایت مندی: واحد
سکونتی / خدمات فراهم شده توسط توسعه دهندگان / تسهیالت محله و محیط زیست

R. Kearney, 2006کم و طبیعت مجاور بر میزان رضایت مندی تأثیر ترا
Fleury-Bahi et al, 2008)شناخت فرد از محیط )که به طول مدت اقامت فرد در محیط بستگی دارد

Wen & Wang, 2009کار/ شرایط زندگی عوامل مؤثر بر رضایت مندی مهاجران روستا به شهر: رضایت از شغل/ شرایط 
Amole, 2009سلسله مراتبی بودن محیط و مشابه بودن وجوه رضایت مندی در هر یک از سطوح

 ;Fleury-Bahi et al, 2008 R. Kearney, ;2006 ;Kahana et al,2003 ;L.Day, 2000 ;A. Omar, 2003  ;oh, 2001 ;Abdul Ghani & Noraini, 2006 :ماخذ
Amole, 2009 ;Wen & Wang, 2009

1 Morris & Winter
2 Onibokun
3 Marans & Rodgers
4 Francescato et al
5 Galster & Hesser
6 person-environment
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3.4. مدل های سنجش رضایت مندی سکونتی
به معرفی و سنجش برخی عوامل مؤثر  که  کنار پژوهش هایی  در 
از  دیــگــری  دسته  مــی پــردازنــد،  منفرد  شکل  بــه  رضایت مندی  بــر 
رضایت مندی  مــیــزان  ــابــی  ارزی بــه  خــود  کــارهــای  در  پژوهشگران 
پرداخته اند.  مدل  یک  قالب  در  مؤثر  عوامل  از  تعدادی  براساس 
و  اصلی  مسئله  یک  پژوهش ها،  از  دست  این  در  که  معنا  این  به 
گرفته و ارتباطات شاخص های مؤثر در آن  تأثیرگذار مورد توجه قرار 
گرفته است.  زمینه در قالب مدلی پیشنهادی مورد سنجش قرار 
زمینه  در  پیشنهادی  مدل های  مهمترین  از  تعدادی  به  ذیل  در 

رضایت مندی سکونتی اشاره می شود.
• که در دانشگاه دلفت هلند در این زمینه 	 در تحقیقی 

انجام شده است، محققان یکی از معیارهای مؤثر بر رضایت مندی 
کنان  را آزادی در انتخاب مسکن در نظر گرفته اند. به عنوان مثال سا
کمتری دارند،  که اغلب حق انتخاب و آزادی  کم درآمد  محله های 
معمواًل با انگیزه های مثبت در این محالت اقامت نمی گزینند و در 
صورت امکان، تمایل به نقل مکان دارند. مدل ارائه شده در این 
تحقیق )تصویر شماره1(، متغیرهای تعیین کننده در زمینه انتخاب 
محل سکونت مانند ویژگی های خانوار، منابع مالی، بازار مسکن، 
ارتباط  و  و...  فرهنگی   و  اجتماعی  عوامل  مسکن،  موجود  وضع 
آنها را نشان می دهد. براساس این مدل، مجموعه ای از عوامل در 
انتخاب  آزادی در  کالن( بر درجه  کرو )خرد و  دو سطح میکرو و ما
مسکن تأثیر می گذارند. در نهایت میزان انطباق مسکن برگزیده با 
را  سکونتی  رضایت مندی  میزان  شخصی،  تمایالت  و  خواست ها 

.)Laan Bouma-Doff & Land, 2007( تحت تأثیر قرار می دهد
• از یک 	 آمریگو فراتر  آمریگو: چارچوب نظری مدل  مدل 

مدل رضایتمندی از مسکن است  و خواستار تحقق ارتباط متقابل 

پویا بین فرد و محیط زیستش و تحلیل فرآیندهای معرفتی، حسی 
 )Amerigo & می دهند  خ  ر ارتباط  این  در  که  است  رفتاری ای  و 
)Aragones, 1997. در این مدل، ویژگی های عینی محیط مسکونی 
پس از گذشتن از فیلتر ویژگی های شخصی که در سه سطح معرفتی 
ارتباط متقابل مدل در نظر  رفتاری در  و  گاهی(، عاطفی  آ و  )علم 
گرفته شده اند، توسط فرد ارزیابی شده و  ذهنی می گردند و سبب 

افزایش میزان رضایت از محیط می شوند )تصویر شماره2(.
• در مطالعه دیگری یک مدل مفهومی با توجه به ترکیب 	

که با هدف مقایسه  واحد همسایگی ارائه شده است. در این مدل 
بر  زمــان  تأثیر  بررسی  و  فرهنگی  نامتجانس  و  متجانس  محالت 
میزان رضایت مندی در آنها طراحی شده است، رضایت از فضای 
پیش زمینه  فضا،  کیفی  خصوصیات  تحت تأثیر  بیرون  خصوصی 
کلی  کنان، ترکیب فرهنگی واحد همسایگی و رضایت  فرهنگی سا
کــی  ایــن مــدل ادرا از مسکن عنوان شــده اســت. تصویر شــمــاره3 
نشان  را  فرهنگی  نامتجانس  و  متجانس  محالت  بین  مقایسه  از 
ابتدا در محالت متجانس تضادهای داخلی حداقل  می دهد. در 
منجر  که  دارد  را  میزان  بیشترین  گروهی  بین  تضادهای  و  است 
این  زمــان  مــرور  با  باشد.  مطلوبی  حد  در  رضایت مندی  می شود 
گروه ها  کمبود ارتباط فرهنگی بین  تضادهای بین گروهی به علت 
کاهش  حل  نشده باقی می ماند و ارتباطات اجتماعی بین گروهی 
کاهش رضایت مندی می شود. ولی در محالت  می یابد و منجر به 
تضادهای  و  است  کثر  حدا داخلی  تضادهای  ابتدا  در  نامتجانس 
رضایت مندی  میزان  بنابراین  دارد،  را  میزان  کمترین  بین گروهی 
و  فرآیند تشابه  زمــان در  گــذر  با  ولــی  ارزیــابــی مــی شــود،  نامطلوب 
نتیجه  در  و  می یابد  کاهش  داخــلــی  تــضــادهــای  فرهنگ پذیری 

.)Choudhury, 2005( رضایت مندی افزایش می یابد

)Laan Bouma-Doff & Land, 2007:30 :تصویر شماره 1: مدل مفهومی تأثیر آزادی در انتخاب مسکن بر رضایت مندی سکونتی )ماخذ
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• که در آزمایشگاه ملی مهندسی عمران1 	 در پروژه دیگری 
رضایت مندی  و  مسکن  معماری  کیفیت  خصوص  در  پرتغال  در 
اصلی  متغیر  دسته  دو  نخست  مرحله  در  شــده،  انجام  سکونتی  
کیفیت مسکن  شامل چشم انداز معماری )مجموع استانداردهای 
رضایت مندی  )ارزیــابــی  اجتماعی  چشم انداز  و  معماری(  نظر  از 

1 LNEC)Laboratório Nacional de Engenharia Civil(

شده  معرفی  آن(   بر  مؤثر  عوامل  مجموعه  شناسایی  و  سکونتی 
است. در ادامه برای سنجش میزان رضایت مندی، این متغیرها به 
یک مقیاس چهار سطحی تبدیل شده اند: واحد مسکونی )ابعاد 
ساختمان  و...(،  محرمیت  فضاها،  بین  ارتباط  آشپزخانه،  خانه، 
و...(،  خانه  مکان  و  نوع  مشاع،  فضاهای  آسایش  خانه،  )امنیت 
همسایگی نزدیک )تجهیزات مسکونی، پارکینگ، همسایگان و...( 

)Amerigo & Aragones, 1997:48 :تصویر شماره 2: مدل آمریگو در تعیین رضایت مندی سکونتی - )ماخذ

)Choudhury, 2005:4 :تصویر شماره 3: مدل مقایسه میزان رضایت مندی محالت متجانس و نامتجانس فرهنگی -)ماخذ
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و فرآیند دسترسی به خانه. آنالیز اولیه توسط تحلیل عاملی از 72 
نتایج  بودند،  شــده  مطرح  سطح  چهار  ایــن  ذیــل  که  زیرمعیاری 
تصویر  نمود.  خالصه  عامل  پنج  در  نهایت  در  و  کــرده  دقیق تر  را 
شماره4، مدل پیشنهادی این پژوهش را بر مبنای عوامل یاد شده 

نشان می دهد. 

کنان از خانه و محیط مسکونی شان،. 1 احساس شخصی سا
نظر خانوارها در مورد فضای خصوصی خانه،. 2
نظر خانوارها در مورد تصویر خانه و محل سکونتشان،. 3
نظر خانوارها در مورد تسهیالت خصوصی و . 4
5 .  )Cabrita et al,نظر خانوارها در مورد تسهیالت محیط مسکونی

.1998(

)Cabrita et al, 1998:8  :کنان - )ماخذ تصویر شماره 4: جزئیات مدل ارزیابی مسکونی سا

• کنان از خدمات محله 	 در پژوهشی دیگر بر رضایت سا
مرحله،  پنج  طی  و  شده  کید  تأ رضایت مندی  میزان  سنجش  در 
گرفتند تا  کنار هم قرار  متغیرهای مؤثر در این زمینه به تدریج در 
مدلی در خصوص رضایت از خدمات محله و ارتباط آن با رضایت 
این  )تصویر شماره5(.  آید  به دست  واحد همسایگی  و  از مسکن 

مراحل عبارتند از:  
نزدیک ترین متغیرها به موضوع رضایت مندی از خدمات محله . 1

)خدمات  محله  شرایط  از  آن: رضایت  از  منتج  متغیرهای  و 
متنوع دولتی، تجاری و عمومی( و رضایت از محله )جنبه های 

کالبدی، اجتماعی و اقتصادی(.
محله . 2 به  تعهد  خــروجــی:  متغیر  یک  عنوان  به  تعهد  افـــزودن 

ــاداری به  کــردن دارایــی هــا، احساس وف عبارت است از درونــی 
محله و عدم تمایل به ترک محله.

پیوندهای . 3 و  ــدرت  قـ محلی،  نــهــادهــای  بــه  اعــتــمــاد  افــــزودن 
اجتماعی برای توضیح بیشتر متغیرهای خروجی: درجه باالی 
اعتماد به دولت محلی منجر به خوش بینی نسبت به محله و 
کنان نسبت به خدمات محله و در نتیجه  بهبود احساس سا

افزایش تعهد نسبت به محله می شود. 
افــزودن رضایت از مسکن، واحد همسایگی و شرایط آن برای . 4

توضیح موضوع اصلی: در بررسی شرایط واحد همسایگی شرایط 
کالبدی آن )منظر، نزدیکی به خدمات و تسهیالت و...(، شرایط 
اجتماعی )تعامالت مردم، میزان جرم و...( و شرایط اقتصادی 
است.  شده  گرفته  نظر  در  و...(  زندگی  هزینه  مسکن،  )ارزش 

رضایت از مسکن نیز عمدتًا توسط رضایت مالی تأمین می شود. 
کیفیت باالتر و در  شرایط مالی بهتر یعنی امکان خرید مسکن با 

نتیجه رضایت بیشتر از محل سکونت. 
اجتماعی . 5 کــاری،  )مالی،  زندگی  حوزه های  از  رضایت  ــزودن  اف

رضایت مندی  ــاال1  ب به  پایین  از  نشت  نظریه  بــراســاس  و...(: 
حوزه های  تمام  رضایت مندی  با  عملکردی  طور  به  سکونتی 

 .)Grzeskowiak et al, 2003( زندگی مرتبط است
3.5. معرفی مدل عملیاتی پژوهش 

آن رفت، رضایت مندی سکونتی تحت تأثیر عوامل  چنانکه بحث 
و متغیرهای فراوانی قرار دارد. بنابراین نمی توان از یک مدل ثابت 
گرفت.  طراحی یک مدل مطابق با فرهنگ،  برای تمام جوامع بهره 
کنان و... برای ارزیابی  شرایط اجتماعی و اقتصادی، ویژگی های سا
به  می رسد.  نظر  به  ضــروری  خــاص،  مکان  یک  در  رضایت مندی 
کم بر جامعه   همین منظور در پژوهش حاضر با توجه به شرایط حا
آماری مورد بررسی، از ترکیبی از دو رهیافت اصلی مطرح شده در 

گرفته شده است.  مبانی نظری )اعتقاد و الزام( بهره 
و  آمریگو  همسایگی(  واحــد  و  مسکن  )فــرد،  سطحی  سه  مــدل  از 
گالستر و هسر و همین طور فرانچسکاتو  عوامل یاد شده در پژوهش 
)جدول شماره1(، به عنوان شالوده اصلی در طراحی مدل عملیاتی 
استفاده شده است. معیارها و عوامل بیان شده در سایر مطالعات 
پس از مطابقت با شرایط موجود برای تکمیل مدل مورد استفاده 

قرار گرفته اند. 

1 Bottom- up Spillover
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از  رضایت مندی  که  این  بر  عــالوه  شماره6(،  )تصویر  مدل  این  در 
سیستم سکونتی در سه سطح )فرد، واحدسکونتی و محله( مورد 
بر رضایت مندی به دو  تأثیرگذار  قرار می گیرد، معیارهای  سنجش 
دسته عینی و ذهنی تقسیم شده است. در پژوهش های مشابه 
واحــدهــای  بــا  کــه  اســت  ویژگی هایی  عینی  معیارهای  از  منظور 
مشخص توسط نهادها و سازمان های ذیربط اندازه گیری می شود 
مردم  نظر  که  هستند  محیط  از  خصوصیاتی  ذهنی  ویژگی های  و 
از  منظور  حاضر  پژوهش  در  اما  است،  ارزیابی  ک  مال آنها  مورد  در 
بودن،  ملموس تر  بر  عالوه  که  است  ویژگی هایی  عینی  معیارهای 
کنان وجود دارد )مانند  درک و انتظارات مشابهی از آنها در بین سا
عمر و اندازه مسکن یا دسترسی به حمل ونقل  عمومی( و در مقابل 

معیارهای ذهنی آنهایی هستند که افراد از آنها تلقی یکسانی ندارند 
و بیشتر تحت تأثیر ویژگی ها، خواست ها و تمایالت فردی قرار دارند. 
ذهنی  موضوعی  ماهیتًا  محیط  از  رضایت مندی  دیگر،  عبارت  به 
است و پژوهش حاضر نیز با همین رویکرد انجام شده است و صرفًا با 
هدف تسهیل مقایسه رضایت مندی در بین محالت و نتیجه گیری، 
دو  هر  ارزیابی  نهایت،  در  اســت.  گرفته  صــورت  تقسیم بندی  این 
انجام  )پرسشنامه(  کنان  سا نظر  به  استناد  با  معیارها  از  دسته 
شده است. به بیان دیگر، ویژگی های عینی همچون میزان تردد 
از فیلترهای شخصی،  گذشتن  اتومبیل ها و یا هزینه زندگی نیز با 
ذهنی و فرهنگی افراد مورد ارزیابی آنها قرار می گیرند و دست آخر 

کرده و سنجیده می شوند. همانند ویژگی های ذهنی عمل 

)Grzeskowiak et al, 2003:11 :تصویر شماره 5: مدل ارتباط بین رضایت از خدمات محله و رضایت مندی سکونتی - )ماخذ

تصویر شماره 6: مدل پیشنهادی پژوهش برای سنجش میزان رضایت مندی از سیستم سکونتی
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4. معرفی محدوده های مورد مطالعه
به منظور سنجش و مقایسه میزان رضایت مندي، دو محله در شهر 
تهران )یکی در منطقه سه و دیگری در منطقه 11( انتخاب شدند. در 
انتخاب محالت مورد بررسی بیش از هر چیز به این نکته توجه شده 
که اختالف  آنها به نحوی نباشد  که تفاوت های موجود در  است 
کاماًل قابل پیش بینی باشد.  میزان رضایت مندی پیش از بررسی 
کالبدی، فرهنگی، اجتماعی_ به عبارت دیگر، تفاوت ویژگی های 
اقتصادی و... محله ها، رضایت مندی سکونتی در دو محله را به 

میزان قابل مالحظه ای تحت تأثیر قرار ندهد.  
محله واقع در منطقه سه )محله1( به ترتیب از شمال، جنوب، شرق 
کردستان  و غرب به خیابان های عطار، مالصدرا، ولیعصر و بزرگراه 
کم  ترا هکتار،   34 مساحت  دارای  محله1  اســت.  شــده  مــحــدود 
جمعیتی 91 نفر در هکتار و بعد خانوار 3/5 نفر می باشد. نسبت 
جنسی در این محله 101/8 می باشد. این محله از نظر ویژگی های 
شخصی  خــودرو  مالکیت  سرانه  بــودن  باالتر  همچنین  و  اقلیمی 
تفاوت  تــهــران  کــل  بــه  نسبت  جمعیت  جــوانــی  بـــودن  پایین تر  و 
 Sharan Consulting Engineers,( دارد   2 محله  با  چشمگیری 

.)2006
خیابان های ولیعصر، جمهوری، حافظ و امام خمینی، به ترتیب 
محدوده غربی، شمالی، شرقی و جنوبی محله واقع در منطقه  11 
)محله2( را تشکیل می دهند. وجود بازارهای قدیمی و تخصصی 

محله  ایــن  مهم  ویژگی های  از  محورها  ایــن  از  یک  هر  امتداد  در 
کم جمعیتی  می باشد. مساحت این محله 63 هکتار می باشد. ترا
منطقه در بخش های مختلف آن بین 100 تا 500 نفر در هکتار  متغیر 
نیز 99  نفر و نسبت جنسی  این محله بعد خانوار 3/8  است. در 

 .)Part Consulting Engineers, 2007( می باشد

5. سنجش و تحلیل میزان رضایت مندی از سیستم سکونتی در 
محله های مورد مطالعه

در این پژوهش برای سنجش میزان رضایت مندی، پرسشنامه ای 
بر مبنای مدل عملیاتی ارائه شده )تصویر شماره6(، در سه سطح 
از  ــدام  ک هر  آن  در  که  اســت  شــده  طراحی  محیط  و  مسکن  ــرد،  ف
زیرمعیارهای مدل به یک سئوال تبدیل شده و پاسخ ها بر مبنای 
تا بسیار راضی تنظیم  از بسیار ناراضی  طیف پنج  سطحی لیکرت 
که برای محاسبه میزان رضایت مندی عدد 1  شده اند، به طوری 
به بسیار ناراضی و عدد 5 به بسیار راضی اطالق شده است. برای 
که حجم جامعه معلوم  کوکران زمانی  تعیین حجم نمونه، از فرمول 
منظور،  این  بــرای   .)1 شماره  )فرمول  است  شده  استفاده  اســت، 
کم  ترا و  )با توجه به مساحت 34 هکتار  حجم جامعه در محله 1 
جمعیتی 91 نفر در هکتار( سه هزار و 94 نفر و حجم جامعه در محله 
کزیمم 500 نفر  کم جمعیتی ما 2 )با توجه به مساحت 63 هکتار و ترا

گرفته شده است.  در هکتار(31 هزار و 500 نفر در نظر 

)Sharan Consulting Engineers, 2006; Part Consulting Engineers, 2007 :تصویر شماره 7: موقعیت محله 1 و 2 در منطقه 3 و 11 تهران - )ماخذ
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کوکران وقتی حجم جامعه معلوم است فرمول شماره 1: فرمول 

n
N = حجم جامعه

اطمینان  سطح  براساس  و  آمــاری  جــداول  از  استفاده  با 
که در پژوهش حاضر، با توجه به سطح اطمینان  محاسبه می شود 

95درصد این پارامتر 1/96 خواهد بود.
کثر مقدار( p و q  0/5 )حدا

که در پژوهش حاضر 0/1 در نظر  بــرآورد یا مقدار خطا  d  دقت 
گرفته شده است.

براساس محاسبات فوق، حجم نمونه در محله 1، 93 نفر و در محله 
گردید. در نهایت برای سهولت محاسبه و مقایسه  2، 96 نفر برآورد 
دو محله، تعداد پرسشنامه ها در دو محله برابر و 100 عدد در نظر 
گرفته شد. پاسخ دهندگان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 
ساده انتخاب شدند. داده های استخراج شده با استفاده از نرم افزار 
میزان  محاسبه  برای  گرفته اند.  قرار  ارزیابی  و  تحلیل  مورد   SPSS
کنان در هر محله، یک بار از پاسخ های افراد به  رضایت مندی سا
)مجموع  شده  گرفته  میانگین  معیارها  از  دسته  هر  زیرمعیارهای 
برای  بار  یک  و   )100 بر  تقسیم  زیرمعیارها  به  شده  داده  امتیازات 
هر دسته از معیارها در هر محله از میانگین محاسبه شده مذکور، 
مجددًا میانگین به دست آمده است )مجموع میانگین امتیازات 
داده شده توسط هر فرد به زیرمعیارهای یک دسته تقسیم بر 100(. 
از میانگین دوم )میزان رضایت از هر دسته از معیارها در هر محله( 
برای ارزیابی وضعیت نهایی رضایت مندی در هر محله و مقایسه 
نتایج  اســت.  شــده  استفاده  محله  دو  بین  رضایت مندی  میزان 
سنجش و ارزیابی میزان رضایت مندی، براساس دسته بندی های 
مدل پیشنهادی در دو بخش و پنج دسته به شرح زیر ارائه شده 

است: 

5.1. سنجش میزان رضایت مندی از معیارهای عینی 
5.1.1. دسته نخست: زیرمعیارهای عینی فرد 

باوجود اهمیت و تأثیرگذاری قابل توجه این زیرمعیارها در سنجش 
گرفتن همزمان آنها به دلیل پیچیدگی زیاد  رضایت مندی، در نظر 
گرفتن  نظر  در  مثال  عنوان  به  اســت؛  غیرممکن  پژوهش  یک  در 
آ نها  تأثیر شغل و یا میزان تحصیالت افراد بر میزان رضایت مندی 
خود می تواند موضوع پژوهش دیگری باشد. از این رو سعی شده 
از  بررسی  مــورد  محله های  در  شده  انتخاب  آمــاری  نمونه های  که 
نظر زیرمعیارهای سن، جنسیت، تحصیالت و طول مدت اقامت 
میزان  بر  آنها  تأثیرگذاری  بتوان  تا  باشند  داشته  مشابهی  شرایط 
رضایت مندی را  نادیده گرفت. در حدود 45درصد از پاسخ دهندگان 
در هر دو محله در رده سنی20-40 سال قرار داشتند و نیمی از آنها 
)50 نفر( در هر دو محله زن و بقیه مرد بودند. حدود 55درصد از 
مدرک  ــد  و 25درص دیپلم  مــدرک  محله  دو  هر  در  پاسخ دهندگان 
لیسانس داشتند و اغلب آنها )حدود80درصد( بیش از پنج سال در 
محله مورد بررسی زندگی می کردند. پرسش مربوط به میزان درآمد 
کثر موارد با پاسخ دقیق و قابل استنادی روبه رو نشد؛ بنابراین  نیز در ا
نتایج به دست آمده از آن قابل تعمیم به کل جامعه آماری نیست. 

5.1.2. دسته دوم: زیرمعیارهای عینی مسکن 
از  دسته  ایــن  به  مربوط  محله  دو  بین  اختالف  زمینه   بیشترین 
کالبدی واحد مسکونی( می شود. در این بین،  زیرمعیارها )شرایط 
بین  مالحظه ای  قابل  اختالف  مسکونی  واحد  زیربنای  مساحت 
دو محله دارد و زمینه  اصلی نارضایتی در محله  2 نسبت به محله  
تعداد  و  مــوذی  نظر، وجــود حیوانات  این  از  1 محسوب می شود. 
اتاق های واحد مسکونی در رده های بعدی قرار دارند. ستون آخر 
جدول شماره2 به خوبی نشان می هد که در مجموع میزان رضایت 
کمتر از  از این زیرمعیارها در محله1 بیش از حد متوسط و در محله2 

متوسط )بین ناراضی و متوسط( است.

تصویر شماره 8: نمودار مقایسه میزان رضایت مندی از زیرمعیارهای عینی مسکن در دو محله 

تی
کون

م س
ست

سی
 از 

ان
کن

سا
ی 

ند
ت م

ضای
ن ر

یزا
ه م

یس
مقا

ش و 
نج

س



87
1394 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره هفدهم

جدول شماره2: مقایسه میزان رضایت مندی از زیرمعیارهای عینی مسکن در دو محله

سواالت

محله ها
از سوال 9سوال 8سوال 7سوال 6سوال 5سوال 4سوال 3سوال 2سوال 1 رضــــــایــــــت  مـــیـــانـــگـــیـــن 

زیرمعیارهای عینی مسکن

4/012/993/863/383/682/682/432/433/773/25محله 1

2/62/143/43/12/881/752/182/43/422/66محله 2

تصویر شماره 9: نمودار مقایسه میزان رضایت مندی از زیرمعیارهای عینی محله در دو محله 

5.1.3. دسته سوم: زیرمعیارهای عینی محله 
موارد،  اغلب  در  قبل  مانند دسته  نیز  زیرمعیارها  از  این دسته  در 
زیرمعیارهای  تنها  اســت.  بیشتر  محله1  در  رضایت مندی  میزان 
هزینه زندگی و همین طور دسترسی به نیازهای اولیه، در محله2 
بهتری  شــرایــط  در  بیشتر  قــدمــت  و  مــرکــزی تــر  موقعیت  دلــیــل  بــه 
با  و  ــراد جدید  اف از  امــر موجب جــذب بسیاری  و همین  قــرار دارد 
محدودیت های مالی به این محله شده است. در مقابل به ترتیب، 
فراغت،  اوقــات  گــذران  فضاهای  و  تفریحی  امکانات  به  دسترسی 
کیفیت مناظر در محله1 از وضعیت  کنان و  وضعیت اقتصادی سا
کمتری بین میانگین  بسیار مناسب تری برخوردار است. اختالف 
به دسته  زیرمعیارها در دو محله، نسبت  از  این دسته  از  رضایت 

قبل مشاهده می شود.

5.2. سنجش میزان رضایت مندی از معیارهای ذهنی 
5.2.1. دسته چهارم: زیرمعیارهای ذهنی محیط 

تفاوت چندانی در میزان رضایت مندی از این دسته از زیرمعیارها 
با  نــزدیــک  ــبــاط  ارت عــدم  نــمــی شــود.  مــشــاهــده  بین دو محله  در 
همسایگان، مهمترین عامل ایجادکننده نارضایتی در هر دو محله 
رضایت مندی  اختالف  بیشترین  محله  به  عالقه  میزان  می باشد. 
است  داده  اختصاص  خود  به  دسته  این  زیرمعیارهای  بین  در  را 
کنان محله2 نسبت به محله  که حدود 24درصــد از سا به طوری 
کنان جدیدی  که بیشتر این افراد سا خود ابراز بی عالقگی می کنند 
که عمدتًا از سر اجبار و به دلیل شرایط مالی،کاری و... در  هستند 
بیشتری  مدت  که  قدیمی تر  افــراد  ولی  شده اند  کن  سا محل  این 
آن  به  نسبت  مثبت تری  ذهنیت  از  کرده اند  زندگی  محله  این  در 

جدول شماره3: مقایسه میزان رضایت مندی از زیرمعیارهای عینی محله در دو محله

سواالت

محله ها
سوال سوال 8سوال 7سوال 6سوال 5سوال 4سوال 3سوال 2سوال 1

9
سوال 

10
سوال 

11
سوال 

12
سوال 

13

ــت از  ــ ــای ــ ــگــیــن رض ــان مــی
عینی  زیـــرمـــعـــیـــارهـــای 

محله

3/53/462/093/94/23/734/051/873/821/533/412/163/473/17محله 1

2/63/12/563/34/182/844/091/753/351/253/232/012/862/86محله 2
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محله2،  در  مــردم  که  می دهد  نشان  بررسی ها  می شود.  مربوط 
تمایل چندانی به ادامه زندگی در محل ندارند و  حدود 50 درصد 
که در صورت امکان، محیط دیگری را برای  کرده اند  از آنها اظهار 
مردم  از  درصــد   83 محله1،  در  امــا  کــرد.  خواهند  انتخاب  زندگی 
که در همان محل بمانند و همچنین 80 درصد  ترجیح می دهند 
که در صورت نقل مکان، تمایل دارند در  کرده اند  کنان اظهار  از سا

کنند.   محلی مشابه با محل فعلی خود زندگی 

دسته پنجم: زیرمعیارهای ذهنی فرد. 5.0.2
بعد از زیرمعیارهای عینی مسکن، بیشترین زمینه  اختالف بین دو 
محله مربوط به این دسته از زیرمعیارها می شود و مانند دسته های 
قبل، در محله 1 رضایت بیشتری از این زیرمعیارها وجود دارد. این 
با  قابل توجهی  اختالف  دسته  ایــن  زیرمعیارهای  تمام  در  محله 
محله2 دارد اما بیشترین اختالف به زیرمعیارهای تمایل به ادامه  
مکان  نقل  صــورت  در  مشابه  محلی  در  زندگی  و  محل  در  زندگی 

به محله و همین طور به همسایگان را در قیاس با محله2 تا حدود 
زیادی توجیه نماید. 

عمومًا،  محله1  در  که  حالی  در  عالقه مندند.  آن  به  و  برخوردارند 
کنان با آزادی بیشتری  که سا وضعیت مالی بهتر موجب شده است 
کنند و شاید همین امر عالقه بیشتر  محل سکونت خود را انتخاب 

جدول شماره4: مقایسه میزان رضایت مندی از زیرمعیارهای ذهنی محیط در دو محله

سواالت

محله ها
زیرمعیارهای سوال 7سوال 6سوال 5سوال 4سوال 3سوال 2سوال 1 از  رضایت  میانگین 

ذهنی محیط

3/732/863/942/143/2433/643/23محله 1

3/532/773/251/992/913/033/593/01محله 2

تصویر شماره 10: نمودار مقایسه میزان رضایت مندی از زیرمعیارهای ذهنی محیط در دو محله 

شکل 11: نمودار مقایسه میزان رضایتمندی از زیرمعیارهای ذهنی فرد در دو محله 
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جدول شماره5: مقایسه میزان رضایت مندی از زیرمعیارهای ذهنی فرد در دو محله

سواالت
محله ها

سوال 5سوال 4سوال 3سوال 2سوال 1
زیرمعیارهای  از  رضایت  میانگین 

ذهنی فرد

4/012/952/883/083/083/2محله 1

3/572/32/42/32/582/63محله 2

دسته از معیارها، تفاوت میزان رضایت از آن دسته را در دو محله 
نشان می دهد. برای به دست آوردن میزان نهایی رضایت مندی 
 میانگین 

ً
در هر محله، از میانگین رضایت مندی از معیارها، مجددا

کلی  محاسبه شده است )جدول شماره8(. بر این اساس، به طور 
و  متوسط  سطح  )بین  محله1  در  سکونتی  رضایت مندی  میزان 
راضی( بیشتر از محله2 )بین سطح ناراضی و متوسط( است و با توجه 
به اختالف میانگین معیارها، بیشترین تفاوت میزان رضایت مندی 
در دو محله به ویژگی های عینی مسکن مربوط می شود. در اولویت 
فرد  زیرمعیارهای ذهنی  به  تفاوت در میزان رضایت مندی  بعدی 
مورد  در  مردم  نظر  آمده،  دست  به  اعداد  به  توجه  با  برمی گردد. 
کمترین تفاوت را با  ویژگی های عینی و ذهنی محیط در دو محله 
تردد  باال بودن هزینه زندگی، میزان  یکدیگر دارد. به عنوان مثال 
اتومبیل ها، آلودگی صوتی، عدم وجود فضای پارک در خیابان و... 
به  دسترسی  حال  عین  در  و  می دهد  آزار  را  محله  دو  هر  کنان  سا
کنان هر دو محله  حمل ونقل عمومی و نیازهای اولیه و... رضایت سا
کنان،  را جلب نموده است. همچنین در مورد میزان مشارکت سا
کنان هر دو  میزان عالقه به همسایگان و نوع رابطه با آ نها و... نیز سا
محله نظرات مشابهی دارند. به این ترتیب تأثیرگذاری این ویژگی ها 

در تفاوت میزان رضایت مندی در دو محله کم می شود.

جمع بندی و تشریح نتایج. 5.2
برای ارزیابی نهایی از میزان رضایت مندی در هر محله و همچنین 
شده اند.  بررسی  گانه  جدا صورت  به  محله  دو  ابتدا  آنها،  مقایسه 
رضایت مندی  بر  اثرگذاری  میزان  براساس  معیارها  کار،  این  برای 
کمترین میانگین  در هر محله مرتب شده و در هر معیار بیشترین و 
کمترین  و  )بیشترین  زیرمعیارها  بــرای  آمــده  دست  به  پاسخ های 

میزان رضایت( مشخص شده است.   
در مورد محله1، میانگین رضایت مندی از همه معیارها بین عدد 	•

که میزان رضایت از هر دسته،  سه و چهار قرار دارد؛ به این معنی 
بین سطح متوسط و راضی است )جدول شماره8(. معیارهای 
مورد بررسی براساس میزان تأثیر بر رضایت مندی در محله1 در 

جدول شماره6 آورده شده اند. 
کلی در محله2، میانگین رضایت مندی از همه معیارها، 	• به طور 

به جز ذهنی محیط، بین عدد دو و سه قرار دارد؛ به این معنی 
که میزان رضایت از هر دسته، بین سطح ناراضی و متوسط است 
)جدول شماره8(. معیارهای مورد بررسی براساس میزان تأثیر بر 

رضایت مندی در محله2 در جدول شماره7 آورده شده اند.
اعداد  از مقایسه  نهایی رضایت مندی در دو محله،  برای مقایسه 
ستون آخر در جداول مربوط به هر دسته از معیارها )ستون میانگین 
رضایت( استفاده شده است. اختالف میانگین رضایت مندی از هر 

جدول شماره6: اولویت بندی معیارها بر اساس میزان اثرگذاری بر رضایت مندی در محله1 )به ترتیب کاهش میزان رضایت و تأثیر(

زیرمعیارهامعیارها 

معیارهای عینی مسکن
بیشترین رضایت: مساحت زیر بنا )4/01(

کمترین رضایت: عایق حرارتی و سهولت انتقال صدای همسایگان )2/43(

معیارهای ذهنی محیط
بیشترین رضایت: عالقه به محله )3/94(

کمترین رضایت: نوع رابطه با همسایگان )2/14(

معیارهای ذهنی فرد
بیشترین رضایت: رضایت از زندگی در محل )4/01(

کمترین رضایت: پیشنهاد محل به دوستان برای زندگی )2/88(

معیارهای عینی محله
بیشترین رضایت: دسترسی به حمل ونقل عمومی ) 4/2(

کمبود فضای پارک در خیابان )1/53( کمترین رضایت: 

جدول شماره7: اولویت بندی معیارها بر اساس میزان اثرگذاری بر رضایت مندی در محله2 )به ترتیب کاهش میزان رضایت و تأثیر(

زیرمعیارهامعیارها 

معیارهای ذهنی محیط
بیشترین رضایت: عدم دخالت همسایگان )3/59(

کمترین رضایت: نوع رابطه با همسایگان )1/99(

معیارهای عینی محله 
بیشترین رضایت: دسترسی به حمل ونقل عمومی )4/18(

کمترین رضایت: وجود فضای پارک در خیابان )1/25(

معیارهای عینی مسکن
بیشترین رضایت: نقشه و طراحی داخلی مسکن )3/42(

کمترین رضایت: وجود حیوانات موذی )1/75(

معیارهای ذهنی فرد
بیشترین رضایت: رضایت از زندگی در محل  ) 3/57(

کمترین رضایت: تمایل به ادامه زندگی در محل و تمایل به زندگی در محلی مشابه  )2/3(
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کاهش داده است. به این  کمتر از حد مورد انتظار  عینی محله را به 
که از محله شان در ذهن دارند، بیش  کنان با تصویری  که سا معنا 
از آنچه به دید ناظر بیرونی می آید، از آن توقع دارند و می خواهند 
محله بیشتر از آنچه در وضع فعلی وجود دارد، نیازها و آرزوهایشان 
را برآورده سازد. چنین استنتاجی نشان می دهد که چطور ویژگی ها 
و شرایط عینی نیز با عبور از فیلترهای ذهنی )نگرش و جهان بینی، 
سطح تحصیالت، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و...( مورد قضاوت 
و ارزیابی قرار می گیرد و در نهایت، موضوع رضایت مندی سکونتی را 
به امری ذهنی بدل می کند. به عالوه، در مجموع می توان چنین 
کنان هر  که جنبه های فیزیکی و عینی از سوی سا کرد  نتیجه گیری 
کید قرار می گیرد اما  کمتر مورد تأ دو محله با رضایت مندی بیشتر و 
جنبه های ذهنِی مرتبط با شرایط و زمینه های فردی و اجتماعی_
کمتر مورد  اقتصادی، بیشتر در محله هایی با سطح رضایت مندی 
توجه است. سخن آخر این که، با توجه به مطالب یاد شده، از نتایج 
پیمایش هایی مانند پژوهش حاضر می توان برای سیاست گذاری 
یا  و  کمبودهای محالت  رفع  به منظور  اقدامات الزم  در خصوص 
کرد. به این  ارزیابی میزان رضایت از خدمات شهرداری ها استفاده 
کنان را به عنوان  که، موارد نارضایتی مورد توافق بیشتر سا ترتیب 
کوتاه مدت و بلندمدت در اولویت  اهداف آتی در برنامه ریزی های 
بهبود  برای  کارایی  بیشترین  با  گرفته  اقدامات صورت  تا  قرار داد 
کنان مواجه  کیفیت زیست در محله و همین طور اقبال از سوی سا
که حتی در این صورت نیز ممکن است  گردد. اما باید توجه داشت 
کنان، بعد از اقدامات و تصمیم گیری های  میزان رضایت مندی سا
که باوجود  که در محالتی  یاد شده چندان تغییری نکند، همچنان 
)که  عینی  و  کالبدی  ویژگی های  از  بسیاری  کنان،  سا نارضایتی 
کالن  می تواند در طرح های توسعه شهری و سیاست گذاری های 
مورد هدف قرار بگیرد( در سطحی باالتر از متوسط سایر محالت قرار 
که برای افزایش سطح  دارد، به شکل روشن نمی توان تعیین نمود 
کنان محله چه اقدامی از سوی شهرسازان باید  رضایت مندی سا
صورت بگیرد. در مجموع، شهرسازان با مجموعه ای از اقدامات و 
کالبدی و فضایی سعی دارند زمینه های الزم را برای ارتقای  اثرات 
و  مــیــزان تناسب  امــا  کنند  فــراهــم  امــری ذهنی )رضــایــت مــنــدی( 
که قابل  تأثیرگذاری این ظرف بر مظروف مورد نظر، امری نیست 
با  الزم  مطالعه  و  تــالش  بــاوجــود  اســت  ممکن  و  باشد  پیش بینی 

موفقیت چندانی روبه رو نگردد.   

6. نتیجه گیری
بر مبنای یافته های پژوهش حاضر، میزان رضایت مندی از سیستم 
نشان  را  چشمگیری  تفاوت  بررسی  مــورد  محله   دو  در  سکونتی 
نمی دهد. اما آنچه اهمیت دارد، چرایی و چگونگی اختالف میزان 
رضایت از معیارهای مورد بحث است. محله1 در مجموع از قدمت 
اظهار  پاسخ دهندگان  اغلب  چنانکه  اســت،  بــرخــوردار  بیشتری 
کرده اند، از عمر واحدهای سکونتی شان 30 تا 40 سال می گذرد و 
از 50 سال داشته اند. همین  آنها عمری بیش  از  حدود 13درصــد 
امر باعث فرسودگی تأسیسات، وجود حیوانات موذی، عدم وجود 
با  ساختمان  طراحی  و  نقشه  تناسب  عدم  اختصاصی،  پارکینگ 
تعداد  محله2  در  که  حالی  در  اســت.  شده  و...  امــروزی  نیازهای 
کــه بــا فــنــاوری و طــراحــی مـــدرن و مطابق با  خــانــه هــای نــوســازی 
است.  بیشتر  مراتب  به  شــده انــد،  ساخته  و  طراحی  روز  نیازهای 
به این ترتیب، تفاوت در زیرمعیارهای عینی مسکن دور از انتظار 
نیست. آنچه قابل توجه است، عدم تفاوت چشمگیر در رضایت از 
کی از  زیرمعیارهای عینی محله است، چرا که مشاهدات میدانی حا
کالبدی و عینی دو محله است.  تفاوت های زیادی در ویژگی های 
باال  خیابان ها،  بودن  شلوغ  پرتردد،  و  باریک  کوچه های  وجود  با 
گذران اوقات فراغت  کاربری های  بودن میزان جرائم، عدم وجود 
کن قدیمی با نماهای فرسوده و نامناسب  مثل پارک و سینما، اما
و... در محله2 انتظار می رود که میزان رضایت مندی از این دسته از 
معیارها اختالف زیادی در دو محله با یکدیگر داشته باشد؛ در حالی 
که چنین نیست. شاید دلیل این موضوع را بتوان تأثیرگذاری شرایط 
و زمینه های فکری، فرهنگی، اجتماعی و... در قضاوت های افراد 
دانست. به عبارت دیگر، تعاریف، خواست ها و انتظارات افراد از امور، 
بیش از هر چیزی ارزیابی ها و موضع گیری های آنان را تحت تأثیر قرار 
که این خواست ها و تمایالت نیز به زمینه های اجتماعی_ می دهد؛ 
اقتصادی، شغلی، تحصیالت و... برمی گردد. شاید به همین دلیل 
که به عنوان مثال، میزان ترافیک یا آلودگی محله1 نیز از نظر  است 
گواه این امر را از سوی دیگر  کنان آن نامناسب به نظر می آید.  سا
می توان اختالف قابل توجه در میزان رضایت از زیرمعیارهای ذهنی 
که این دسته از زیرمعیارها به طورکلی به تصویر  فرد دانست. چرا 
کنان و احساس تعلق و تعهد به آن مربوط می شود  محله در دید سا
کل بازتابی از همان موضوع خواست ها و انتظارات محسوب  که در 
کنان  سا که  آنجایی  از  گفت  مــی تــوان  دیگر  عبارت  به  مــی شــود. 
محله1 تصویر و حس بهتری از محله خود دارند، همین امر موجب 
توقعات و مطالبات بیشتر آنان شده و میزان رضایت از ویژگی های 
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