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 چکیده
تبـ  نن   و بـه  یکـه بـر کیتیـن ز ـد      یراتیمحالت با توجه بـه تـ     یکالبد ـ یاجتماعتوجه به سازمان 

 های مختلف حائز اهمین اسن. شهرو دان دارد، از جنبه یسکو ت یرضايتمند
 ۀمحلـ  یکالبـد  ـ یبه اين هدف هستیم که با توجه به سازمان اجتمـاع  یياب اين پژوهش در پی دسن در

ـ محیط با يکديگر مقايسـه   پويای ا سان ۀساکنان را با ت کید بر رابط یسکو ت یرضايتمند ی ارمک شمال
 یمحـالت رضـايتمند   يـن ا یـری   به اين  کته که بعد از  ذشن چند دهه از شـک   بردن یکنیم؛ برای پ

در  یاينکـه چـه عـوامل    یتر اسن. همچنین بررس محله مطلوب ينا یها در کدام يک از بخش یسکو ت
 افراد  قش دار د. یسکو ت یمیزان رضايتمند

 033مجموعاً معادل  ینمار ۀاسن. حجم  مو  یتوصیت ـ یکاررفته در اين پژوهش تحلیل به یقتحق روش
اسـا  سـه سـط      پرسشنامه بـر  یها ساده اسن. تحلی  داده یتصادف ی یر  تر بوده اسن، روش  مو ه

و پنج عام  ابعاد  یذهن ـ ی(، دو بعد رضاين عینیمسکو  ۀو محل یواحد مسکو  ی،)سکو ت یرضايتمند
ا جام  رفتـه اسـن.  تـايج     یاحساس ـ یو بعد ادراک یاجتماع ی،محیط ی،سازمان کالبد ی،واحد مسکو 

در  یدر بخش شرق یسکو ت یرضايتمند نن اسن که یا گرو ر رسیون ب یا  مو ه تک tحاص  از نزمون 
 ( قرار  رفته اسن.0: ی ظر ۀدر سط  باالتر از متوسط )میا  یتر از متوسط و در بخش غرب سط  پايین
تر از متوسـط   ها پايین نن یا محله یاز مسکن در هر دو بخش باالتر از متوسط و رضايتمند رضايتمندی

ـ   ینیو ع یقرار  رفته اسن. همچنین در بعد ذهن ـ   یتنها رضـاين عین در سـط  بـاالتر از    یبخـش غرب
 تر از متوسط قرار دار د. متوسط و ساير موارد در سط  پايین

  گانواژ کلید
ـ   ی،ا محله یرضايتمند ی،واحد مسکو  یرضايتمند ی،سکو ت یرضايتمند ی،رضايتمند و  یرضـاين عین

 .یذهن

                                                           
 واحد علوم و تحقيقات، تهران، ایران یدانشگاه آزاد اسالم ی،شهر  یزیر ارشد برنامه کارشناس 0.

mina.neyestani@gmail.com 
 ایران ،تهرانانشگاه تربيت مدرس،د ی،شهر یزیر دانشيار گروه برنامه مسئول، یسندهنو. 2

rafiei_m@modares.ac.ir 
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  مقدمه
هـای   و در رشـته  شـهری    محـالت در سـط رضـايتمندی   های مرتبط بـا  امروزه توجه به بحث

شـهری، رراحـی شـهری، روا شناسـی )محیطـی،       ريـزی  شناسـی، بر امـه   ويژه جامعه همختلف ب
 یری يافته اسن.مگی و... اهمین چششناس محیط اجتماعی(،

ی رضـايتمندی  در ابعاد اجتمـاعی نن ارتقـا   ريزی در مقیا  شهری و بر امه يکی از اهداف
زمان سـا  یشهر تهران و تدقیق و بررسـ  ۀتوجه به رو د توسعضرورت همچنین سکو تی اسن. 

 از منظـر سـاکنان شـهر تهـران     یهـا بـر کیتیـن ز ـد      نن تـ  یرات شـهر و   یکالبـد ـ  اجتماعی
از مشـکالت   یکه ممکن اسن به بسیار یترين هدف و چالش مهم منزلۀ به یشهر شناسی جامعه

شناسان،  جامعهو دخالن  ییجه لزوم باز گر ت دامن بز د و در یو مل یا نينده چه در سط  منطقه
 چندان سازد. را در اين مهم دو یو مديران شهر یشهر ۀريزان توسع بر امه

و  در سط  محالترضايتمندی سکو تی ی ارتقا عوام  و عناصر يیاسا ، شناسا ینبر هم
منظـور   بـه  يـزی در مقیـا  محلـی   ر بر امه یبرا یاساس یها شرط یشاز پ ها رات ننی ت ارزيابی 

 یتـرين معیارهـا   یيکـی از کلیـد   منزلۀ توا د به یم  حوی که به. اسنرضايتمندی سط   یارتقا
در  یکیتیـن ز ـد    یارتقـا  ۀخصوص در زمین  به یشهردر مقیا   ها سنجش اقدامات و بر امه

 د.شومطرح  یدر اين  واح یمحیط سکو ترضايتمندی  قالب افزايش میزان
شـهرها هسـتند و    ۀدهنـد  ی کوچک تشک یها سلول ۀمثاب به یشهر محالت ينکهبا توجه به ا

در صـورت   رو يـن ا از ،دار ـد  یا شـده  يـف تعر یو کـارکرد  یزيکـی ف یهـا مرزهـا   از نن يک هر
در ايجاد  چشمگیریتوا ند  قش  کالبدی کارنمد و مناسب میـ  اجتماعی برخورداری از سازمان

مشـارکن   اجتماعی و ۀسازمان اجتماعی، سرمايی، تعلق اجتماعا سجام و حس  میزان و افزايش
سـط    یارتقـا  اجتماعـات محلـی در قالـب    ۀتوسـع  هايـن پیامـد نن    کـه در ند داشته باشافراد 

 .خواهد بود رضايتمندی سکو تی شهرو دان
متتاوت از  ۀخود دو  و  ۀرشد و توسعيند ادر فريکی از محالت شاخصی که  در اين میان

ــو ــک  یالگ ــری ش ــازمان ک  ی ــدی را س ــشالب ــا در بخ ــرق یه ــادارای ) یش ــد زمانس  یکالب
 ۀمحلـ ده اسـن،  کـر شده( تجربـه   ريزی بر امه یکالبد زمانسادارای ی )و غرب  شده( ريزی بر امه

 .  اسنشهرداری تهران  4ۀ ی واق  در منطق ارمک شمال
بـا در  ظر ـرفتن معیارهـا و    رو پژوهش حاضر سعی بر نن دارد تا ايـن دو بخـش را    ينا از

عام  مستخرج از مرور ادبیـات   پنجی و براسا  سکو ترضايتمندی  یو ذهن یعین یها شاخص
 یتطبیق ۀمقايسمحیطی در اين زمینه ـ  رويکردهای اجتماعی و کالبدی ت کید برويژه با  موجود به
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تـا بـا درو و   از محـیط سـکو تی بدـردازد    رضايتمندی  به معرفی ابعاد مختلف  هاين در و دکن
 ۀمشکالت و ارائ ی گر پیش یراستا  اين دو سکو تگاه در اجتماعی ـ یکالبد زمانسا  وع تحلی 

 .ه شودبرداشت ر ؤم یمرتبط در نينده  ام یها ح  راه

  طرح مسئله
از های عینی رضايتمندی بوده اسـن.   جنبه های رضايتمندی مختص به ديد اه 03 ۀتا قب  از ده

 یو اجتمـاع  یکالبـد  یهـا  و جنبـه  یسـکو ت  یارتباط میـان رضـايتمند   پژوهشگران 0703ۀ ده

 . (9303 ؛ اوکتای و مارا ز،9337 )برکوز، د دکر یبررس یا رور فزاينده هرا ب یسکو ت یها محیط
 ،یشناسـ  جامعـه  و محیطـی(،  یاجتمـاع ) یروا شناسـ جملـه   علوم مختلف از ظران  صاحب

 رضـايتمندی متهـوم  ايـن باور ـد کـه     و... بر شناسی شهری، رراحی شهری، محیط ريزی بر امه
کـه   ینـه، زم يـن موجـود در ا  هـای  یـن که واقع یا  و ه به ،دارد ینیو ع یهنگام ادراو، ابعاد ذهن

 رضـايتمندی احسـا    یـزان در تطابق کامـ  بـا م   یشههم شو د، یم یانمعموالً با اعداد و ارقام ب
؛ 9333؛ فـو،  9330، ابـراهیم و چا ـ   ؛ 9330کوسـتا زا،  ) یسن ( یروا  و یذهن ی)امر ناساکن

 .(0701؛ کمب ، 9333؛ مارا ز و کوپر، 9333ديسارت، 

و  یعوامـ  مختلـف اجتمـاع    یرتـ    تحن یذهن یامر منزلۀ به رضايتمندیاحسا   بنابراين،

محلـه  محیطی  ـ یکالبد ینالزم اسن ضمن پرداختن به وضع ،يناسن. بنابرااحساسی  ـ ادراکی

 یهـا  جنبـه  ی و...شـهر  هـای  یمناسـب کـاربر   يـزی ر فضاها و بر امه یرراح یچگو گ ی از قب

 ۀدر زمین  ظريات و رويکردهای اجتماعیاستتاده از  را با نن احساسی ـ و ابعاد ادراکی یاجتماع

 .دادمورد توجه قرار رضايتمندی سکو تی 

جتمـاعی  عوامـ  ا جملـه   از ی،شـهر  یشناس جامعه  ۀه در حوزشد ا جام های پژوهشراسا  ب

مـواردی از قبیـ     یشـهر  یهـا   ـاه  در سـکو ن  ناسـاکن رضـايتمندی  احسا   یدر ارتقا مؤ ر

همبسـتگی و ا سـجام    ی،اجتمـاع  ۀيبودن سط  مشارکن، سـرما  ، باالتعامالت اجتماعی مطلوب

؛ پـاتر و  9332 ؛ ملـور، 9303؛ نيلـه او،  9309بـايز و میلـر،   ) اسناحسا  تعلق و...  اجتماعی،

 (.9339؛ برواين و کوو، 0770؛  الستر و هسر، 0723؛ سیگری و کرو ول، 9331کا ته رارو، 
( دريافتند که مشخصات کالبـدی محلـه بـا رضـايتمندی     0721هرتین  و  سن ) همچنین

هـای مناسـب، حـس     های کالبدی مناسب از قبی  مسکن و خیابـان   د؛ ويژ یا ساکنان در ارتباط
 دهد. تری می ها حس امنین و رضايتمندی قوی ا ه را افزايش داده، به ننسرپناهی خ
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 یر ـذار تنها عوام  ت   منزلۀ محیطی به ـ یتوجه به ابعاد کالبد صرفاً رسد یبه  ظر م ،ينبنابرا

ابعاد اجتمـاعی و بعـد    ،یسن و با توجه به اينکه سازمان کالبدی کافی  رضايتمندیبر احسا  

 يرپـذ  اجتماع ذار اسن و مواردی همچون   یر رضايتمندی سکو تی افراد ت براحساسی  ـ ادراکی

 زيادی کمکمجموع  درکه  د یط را به د بال داربه مح ناحس تعلق ساکن يشو افزا یطدن محکر

نـد کـه   کن مشارکن اجتماعات محلی می و يگیروابط همسا تعامالت اجتماعی،سط   یبه ارتقا

  ذار د. یرت  ی رضايتمندی سکو تی ها بر جنبهشده  تمامی موارد ياد

های متعـددی دربـارۀ    پژوهشو  رضايتمندی ۀدر حوز یاریبس یها يه ظردر اين خصوص 

ـ  د ادراکـی ابعـا  محیطـی، عوامـ  اجتمـاعی و   ـ  های کالبدی يژ یو یرو ت   ا سان و محیط ۀرابط

 يـن از ا یاریبسـ  جيدر داخ  و خارج ا جام  رفته اسن و  تارضايتمندی سکو تی بر احساسی 

 اسن. دهوبرابطه  ينا يدمؤ یزها   پژوهش

ـ  در کنـار  ظريـات کالبـدی    کار بردن  ظريات اجتماعیه م در ايران هم بمعتقديکه  از ن جا

سـط  اجتماعـات محلـی     ويژه در هها از خرد تا کالن ب ريزی های بر امه در تمام مقیا  محیطی

تـا  بايد بیش از پیش مورد توجـه قـرار  یـرد؛ بنـابراين، در ايـن پـژوهش سـعی شـده اسـن          

توأمـان يـا     ظريات اجتماعی و محیطیاز  رضايتمندی سکو تی یها ینهزم يیشناسادرخصوص 

مـورد توجـه قـرار  یـرد. در ايـن      سازی  يند شاخصاتلتیقی از اين دو رويکرد در فربه عبارتی 

دهی به سؤاالت به شرح ذي  ا جـام   يابی به اهداف و پاسخ تا پژوهش حاضر به د بال دسنراس

  رفته اسن:

  اهداف پژوهش
 ؛یسکو ترضايتمندی  بر یر ذار  ت یکالبد ـ زمان اجتماعیسا عوام  یشناخن و بررسـ  
 ۀمحـدود  یسـکو ت  یبـر رضـايتمند  اجتمـاعی   ـ عوامـ  سـازمان کالبـدی    تـ  یرات شناسايی  ـ 

  ؛یمطالعات
زمان سـا  تـ  یرات و سـنجش   یمنظور ارزياب به یتطبیق ۀچارچوب مقايس ۀتالش در جهن ارائ ـ 

 .شهرو دان یسکو ت یرضايتمند بر التحم یکالبد ـ اجتماعی
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  االت پژوهشؤس
 ؟ دا کدام یسکو ترضايتمندی  مؤ ر بر یکالبد ـ زمان اجتماعیسا یعوام  اصل .1
داشته  یمطالعات ۀمحدود یسکو ت یبر رضايتمند یچه ا رات کالبدی ـ یاجتماعسازمان عوام  . 9

 اسن؟  

  مبانی نظری
  1ندی سکونتیتمرضاي
، اسـن  ندی از ز د ی در معنـای عـام  تمرضاي ۀحوز تی از ن جا که بخشی ازو ندی سکتمرضاي

جی و هوکـااو،  ) شود محیط مسکو ی محسوب می ۀدر زمین ترين موضوعات شده يکی از مطالعه

9331.( 

خصوصـیات   برای تعیین يک چارچوب راهنما جهن شـناخن سکو تی  ندیتمرضاي ۀ ظري

جوا ـب  و ـا ون    ها )اعم از خا ه و محله( که بر سکو ن نن ساختاری خا وارها و بافن مح 

 (.0720) الستر و هسر،  رود ندی ت  یر ذار اسن، به کار میتمرضاي

شـکاف قابـ  مشـاهده بـین نمـال و      : »از سـن عبـارت ا  9رتعريف  السـت  اين متهوم بنا به

 ندی سـکو تی معـادل  تمتعريتی ديگر، رضاي. در «ها واقعین موجود بستر سکو تی نن ن واساکن

خـا واده از موقعیـن سـکو تی فعلـی خـود       فرد يـا عضـوی از يـک    ۀشد میزان رضاين تجربه

 .(0700 مک کری و دی،) محسوب شده اسن

)لیـو،   کند میزا ی اسن که اجتماع  یازها و امیال شخص را برنورد میندی سکو تی تمرضاي

شو د به ارزيابی شخص از عناصر کالبدی، اجتماعی، فـردی   ها برنورد می میزا ی که نن(. 0777

دهد از قبی  محیط کالبدی با کیتیـن بـاال، دسترسـی بـه خـدمات اجتمـاع،        که اجتماع ارائه می

های تعلـق و مقبولیـن و سیسـتم هنجارهـا و ارزش      ، احسا های تعاملی کیتین مسکن، شبکه

؛ سـیگری و  0772؛ مش و ما ور، 9337؛ جیمز و ديگران، 9303) لريو و ديگران،  وابسته اسن

 (.9339کور ول، 

 ۀ مايا گر رضاين فرد از واحـد مسـکو ی، محلـه و  احیـ     ودارد اين متهوم ماهیتی مرکب 

                                                           
1. Residential Satisfaction 
2. Glaster 
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ن از واحد اساکن ارزيابی ادراکات و احساسات برایاغلب و ( 0704)ا یبوکان،  سنا سکو تی او

ای مهم مبنی بـر وجـود     شا ه رود.  هايتاً اين متهوم کار می خويش به مسکو ی و محیط ز د ی

)کمبـ  و ديگـران،    شـود  خـويش تلقـی مـی    «کیتین ز ـد ی » ن  سبن بهاساکن ادراکات مثبن

0771.) 

 ای اسـن کـه   سـکو تی براسـا   ظريـه   رضـايتمندی   هـای  ، تئوری9332 0صال   ۀبه عقید

واقعی و مطلوب ساکنان اسـن   ۀسکو تی مقیا  تتاوت میان موقعین خا ه و محلرضايتمندی 

از موقعیـن سـکو تی  شـا گر    رضـايتمندی   شود. ان قضاوت میيشکه براسا   یازها و نرزوها

عکـس، احتمـال    هکند. ب رده میان را برنويشها نرزوها  تیجه  یازهای نن در ،اسن  داشتن شکاين

هـا احسـا   ارضـايتی از مسـکن و      ان برنورده  شـود، نن یشنرزوهای سکو ت دارد ا ر  یازها و

 (. 9309)جی بوی،  ن کننديشاها محله

  2سکونتیرضايتمندی  رويکردهای سنجش
 ی یر ـد کـه بهزيسـت    یرا به کار مـ  0یرويکرد محیطرضايتمندی  در سنجش  ويسند ان یبرخ
از  یکنند، عوامل یم یکه در نن ز د  یمحیط ۀشد کیتیـن ادراو یها شاخص ۀوسیله را ب یذهن

)ديـتمن و  وبـ ،    نـد کن محاسـبه مـی  سبز را  یهوا، يا فقدان فضا ینلود  ی،صوت یقبی  نلود 
9303). 
 یا یـن و کیتیـن خـدمات محلـه    که بـه کم   اسنارائه شده  یدر اين زمینه  ظريات نینمچه

 ،یکل رور و به یمحیط ـ یکالبدسازمان ديگر در درون خود به  قش عوام   یو برخاشاره دار د 

 ۀکننـد  و احسا  امنین که از عوامـ  تعیـین   یاجتماع یها از جرم، نسیب ییرشگدر پی یرراح

 دار د.اشاره  ند،هسترضايتمندی 
مشخصـات   قـش  ، انطشها و محی بین ا سان ۀرابطرا در قالب  4سايرين رويکردی اجتماعی

کــه در نن بــه   یر ــد یرا در  ظرمــرضــايتمندی  منظــور ســنجش بــه محلــه یاجتمــاع زمانســا
هـا   ايـن  ظريـه   ۀجملـ  ازفرد،  روه، اجتماع و... توجه دار د. رضايتمندی  های مرتبط با شاخص

 .دکراشاره  0 شده در جدول ی ارائهها یتوان به تئور یم

                                                           
1. Salleh  
2. Satisfaction Approaches 
3. Environmental Approaches 
4. Social Approaches 
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 . رويکردهای سنجش رضايتمندی سکونتی1جدول

 رويکرد تئوری ها لتهؤم توضیحات

ای  ین خدمات محلهکیتین و کم 
ها، وساي  تتري  و  شام  پارو

 تسهیالت بهداشتی 

های منب   تئوری عوام  کالبدی
 0محله

ی محیطی
رويکردها

 

 پذيری بیشتر احسا  نسیب
 ساکنان

 یری از مشارکن و محافظن  کناره
 اجتماع خود 

 ظارت و کنترل اجتماعی بسیار 
 پايین

هايی از   شا ه
توجهی و خرابی  بی

 سط  محله در

 ۀتئوری پنجر
 9شکسته

تحديد حدود بین فضاهای عمومی 
های  و خصوصی، مردم و حرکن

صورت  روها به ها در پیاده دايم نن
 واض  

ها،  های کوچک، کنج بلوو
 های متعدد، فضاها و تقار  خرده

های جاذب  ها و کاربری ساختمان
همکف با  ۀربقو جذاب در 

 متعدد های چشم

امنین فضای شهری  
 ۀتوسط شبک

 ۀ اخودن اه و پیچید
 منزلۀ اجتماعی به

چشمان  اظر بر 
 خیابان

 0جین جیکوبز

کارهای  مادين و  و با استتاده از ساز
شده  های تعريف دادن عرصه شک 
توان يک محیط و فضاهای  می
قاب  دفاع نن را به اماکن و  غیر

تبدي  کرد که تحن فضاهايی 
 کنترل ساکنا ش باشد.

سه فاکتور افزايش 
های  محله جرم

بیگا گی، . 0مسکو ی: 
. 0و  عدم  ظارت. 9

 بودن راه فرار دستر 

تئوری فضاهای 
 قاب  دفاع

 4اسکار  یومن((

                                                           
1. Neighborhood Resource Theories 
2. Broken WindowTheory 

3  . Janes Jacobs 

4. Oscar Newman Creating Defensible Space 
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احسا  امنین شهرو دان و 
معناداری با  ۀکاربران فضا رابط

ها از فضا  ننرضايتمندی  میزان
داشتن رراحی مناسب و   یر دارد. ت

درسن از محیط در  ۀاستتاد
 پیشگیری از وقوع جرم 

چهار متهوم کلیدی: 
. 9 ظارت ربیعی،  .0

کنترل دسترسی 
تقوين . 0 ربیعی،
تعمیر و . 4و  قلمروها

  گهداری

پیشگیری از جرم از 
رريق رراحی 

 محیطی 
(CPTED)0 

 یهاي بلوو ۀنل، دربردار د شهر ايده
دهی مشاغ  در  اسن که با سازمان

همکف و استقرار  ۀربق
های مجزا در ربقات  ساختمان

باالتر از زمین، هم با خیابان 
هماهن  اسن، هم موجب 

شود و هم با  سرز د ی نن می
های  اهمگن،  تولید همسايگی

 ها را با ها و کاربری مردم، فعالین
 نمیزد. هم و درهم می

های   روهحضور 
اعی مختلف اجتم

)غريبه و نشنا(، 
سازما دهی و رراحی 

های شکلی  ويژ ی
یات ئفضا و جز

 کالبدی

 چیدمان فضا
 ((Space Syntax 

ای برای  مسیره مدل چند ۀارائ
 یر محیط  توضی  چگو گی ت

 ربیعی، عوام  کالن اجتماعی،
حقوق بشر و  ابرابری بر روی 

 سالمن و بهزيستی شام 
 از ز د یرضايتمندی 

ها و  بین ا سان ۀرابط
 ان طشمحی

تئوری اکولوژی 
 2ا سا ی

ی
رويکردها

 
اجتماعی

 

 ظمی کالبدی با تخريب  ارتباط بی 
در  ظارت اجتماعی و  ظم 

دار شدن امنین  اجتماعی و خدشه
محله و  بات نن از ديد ساکنان. 

 ظمی زياد  که جرم و بی  زما ی
ساکنان تماي  رضايتمندی  شود، می

و ممکن اسن يابد  به کاهش می
 .بگیر دها تصمیم به ترو محله  نن

برخی مشخصات 
ساختاری محله از 

 ظمی کالبدی،  قبی  بی
مناب  اقتصادی،  جرم،
 یری پیو دهای  شک 

اعتماد اجتماعی، 
همسايگی و مکا یسم 

  ظارت اجتماعی 

سازما ی  تئوری بی
 3اجتماعی

                                                           
1. Crime Prevention through Environmental Design 
2. Human Ecology Theory 
3. Social Disorganization Theory 
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های کالبدی از قبی  مسکن  ويژ ی
از منزل و خیابان به حتاظن 

کنند و حس امنین را  خدمن می
 ند. کن حتظ می

دسترسی به  هادها شام  مدار  و 
شدت با  پذيری به های جامعه مکان

در ارتباط رضايتمندی  سطوح
 اسن. 

اهمین مشخصات 
کالبدی و اجتماعی 
 محیط محله هر دو بر

 سکو تیرضايتمندی 

تئوری اجتماع با 
1مسئولین محدود

 

ها  در  روهعضوين و مشارکن 

توا د پیامدهای مثبتی برای افراد  می

 باشد.داشته و جامعه 

خودمديريتی رسمی و 

 غیررسمی جامعه

 2اجتماعی ۀسرماي

 ۀکه مقايس  ندی در صورتیتمرضاي

 ۀشان منجر به  تیج افراد در محله

يابد و برای  مثبن شود، افزايش می

شود  شخصی که مقايسه می

منتی که منجر به  تايج  هنگامی

 يابد.  شود، کاهش می

بین افراد و  ۀمقايس

 ها   روه

3اجتماعی ۀمقايس
 

شده بین ا تظارهای  تتاوت درو

ارزشی افراد )وساي  و شرايط 

ای که افراد معتقد د  ز د ی

هاسن( و توا ايی  راستی حق نن به

ها )وساي  و شرايطی که  ارزشی نن

دسن   کنند استعداد به افراد فکر می

 ها را دار د(.  گهداری نننوردن و 

تجربۀ محروم بودن از 

چیزی که فرد فکر 

 کند مستحق نن می

 اسن.

 4محرومین  سبی

 (متعدد  گار د ان با استتاده از مرور مناب  :)منب 

                                                           
1. Community of Limited Liability 
2. Social Capital 
3. Social Comparison 
4. Relative Deprivation 
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سـکو تی و  رضـايتمندی   منظور شناسايی عوام  مرتبط با هر دو رويکرد به پژوهشدر اين 
 .اسنشده سازی استتاده  يند شاخصاری فر

 سکونتیرضايتمندی  سنجش ثر برؤعوامل م
 (.02: 0700) یتورد،  از محیط سکو تی به عوام  بسیاری بستگی داردرضايتمندی   یری ا دازه

  ر بـر ؤتـرين عوامـ  مـ    دهنـد مهـم   سکو تی  شان مـی ۀ رضايتمندی ها و مطالعات در زمین مدل
 9و درو ـی  0اصلی عوامـ  بیرو ـی   به دو  روه 0 اسا  شک  توان بر سکو تی را میرضايتمندی 

 د:کر تقسیم

 
اسـن   شـده  مشـخص  سکو تی، محیط از رضاين میزان به مربوط ادبیات مرور و بررسی با

 اقتصـادی،  اجتماعی، شخصی، مختلف شرايط در و شخص هر سوی از رضاين میزان درو که
 قدرت ها، تحلی  و تجزيه به شخصی های ويژ ی کردن اسن. اضافه متتاوت فیزيکی و فرهنگی

 (.99: 0700)ون پ ،  برد می باالتر را بینی پیش

 ر ؤاز محـیط سـکو تی مـ   رضـايتمندی   بـر روی   یزدر مقاب  عوام  درو ی، عوام  بیرو ی 

 د. شو های کالبدی محیط سکو تی می شده و جنبه های ساخته اسن. اين ابعاد بیشتر شام  محیط

  د.ا عیتی، ساختار کالبدی محله و... از اين جملهعواملی از قبی  عمر ساختمان، تراکم جم

ندی سکو تی به ابعاد محیط وابسته اسـن و هـدف اصـلی از نن توصـیف کیتیـن      تمرضاي

تعام  فرد با محیط سکو تی وی اسـن   ۀکنند سکو تی توصیفرضايتمندی  ز د ی کلی اسن و

تعريـف شـده   مطلوب و خشنودی حاص  از ز د ی در يک مکان خـاص   ۀصورت تجرب که به

 (.94: 9331)بو یوتو و ديگران،  اسن

سـکو تی  رضايتمندی  به استناد ن چه در ادبیات موضوع مورد بحث به نن اشاره شده اسن،

                                                           
1. External Factor 
2. Internal Factor 
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 عینـی و ذهنـی اسـن. ربـق ديـد اه ا یبوکـان       ۀشـد  ای از شـرايط ادراو   ر از ریف  سترده مت

 ۀدهنـد  فرهنگـی و رفتـاری تشـکی    عالوه بر عناصر فنی/ مهندسی، جوا ب اجتماعی،  ((0704)

يک سیستم محیطی/ اجتماعی يکدارچه  یز در شک  قابلیـن ز ـد ی در يـک واحـد مسـکو ی      

ن از وضـعین  ا سبی سـاکن رضايتمندی   ر برؤمتغیرهای م ۀ ر اسن. از سوی ديگر در ز جیرؤم

تقلیـ  متهـوم    ،کلـی  رـور  بـه  های اين ز جیر اسـن.  سکو ن خويش، مسکن تنها يکی از حلقه

متهـومی مرکـب از    منزلۀ و بايد نن را بهاسن سکو تگاه به واحد مسکو ی اشتباهی بزرگ بوده 

 دکـر محسـوب   دهنـدۀ يـک سـکو تگاه    هـای اجتمـاعی و کالبـدی تشـکی      لتـه ؤاجزا و م ۀکلی

 . (0702)فرا چسکاتو و ديگران، 

ن  یـز در  اگـی سـاکن  فرهن ۀنین متغیرهای مختلف مربوط به سیسـتم رفتـاری و پیشـین   مچه

 یـرد کـه    باال هنگامی صورت میرضايتمندی   یر ذار اسن. سکو تی ترضايتمندی   یری شک 

 رو ـد عملیـاتی ارزيـابی    ،مین کنـد. بنـابراين   هـای افـراد را تـ    محیط ارراف،  یازها و خواسـته 

 سـاير عوامـ    شـود.  های متتاوت خا ه و محیط ارراف نن مـی  سکو تی شام  جنبهرضايتمندی 

های پارکین ، مکان ساختمان، دسترسی به عوام  ربیعـی و برخـی    شام  شرايط خیابان، محیط

 .(27: 9331 يگران،و د یلیدس)ف  یر قرار دهد ت توا د ارزيابی افراد را تحن عوام  اجتماعی می

سکو تی کلـی  رضايتمندی  را توسعه داد، او اظهار کرد 9، تئوری مکان0700در سال  0کا تر

شـود   هـای شـهری تعیـین مـی     های ادراکـی و فعالیـن   های محیطی، ارزيابی ارزيابی شاخصبا 

متقاب  دار د و با مشخصات عینی محیط کالبـدی   ۀهم رابط اين سه متهوم با ،بنابراين (.9 شک )

شــو د.  اقتصــادی و...( تعیــین مــیـ  )ســن و جنســین، پايگــاه اجتمــاعی و مشخصــات فــردی

هـا، منـارق ربیعـی،     هـای محلـه مثـ : ادراو زيبـايی       ويژ ـی مشخصات ادراکی محیطی شام

اولین سـط  پاسـخ    منزلۀ توا ند به های ادراکی می شو د. ارزيابی  گهداری، ايمنی و سروصدا می

های شهری را که تبـادالت اصـلی    به محیط، ا ر مستقیم احساسی محیط کالبدی عینی و فعالین

پـذيری، اوقـات    ی فرهنگـی، رفتـار خريـد، جامعـه    ها بین مردم و محیط سکو تی شام  فعالین

 (.9300)ون ديک و ديگران،  سر رمی و فعالین فیزيکی باشند فراغن/

                                                           
1. Canter 
2. The ‘PLACE’ Theory 
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و  يکون د؛ 2212؛ ايلو و ديگران، 1711کانتر، ). چارچوب نظری تئوری مکان، منبع: 2شکل

 (.2211يگران، د
 هـايی  شـاخص  چه ابعـاد و  نینمچه و  ر دؤم افراد ندیتمرضاي میزان در عواملی چه اينکه

 از هسـتند،  منطقـه  يـک  در سـکو ن  از افـراد  رضاين میزان بودن پايین يا باال میزانۀ دهند  شان
 مختلـف،  کشـورهای  در که اسن هايی بررسی  تايج اسن و  شده برداشن تحقیق  ظری ادبیات

 اسـتناد  ها نن به بررسی اين در و اسن  رفته صورت ندیتمرضايۀ زمین مختلف در های سال در
دهند شام  عوام    یر قرار می ت سکو تی را تحنرضايتمندی  ابعاد عینی و ذهنی که اسن.شده 

پیشگويی هستند که به عوام  فردی و خا وار، عوامـ  اجتمـاعی و عوامـ  کالبـدی و محیطـی      
؛ يا ـ  و ديگـران،   9303، کـارو و ديگـران،   9330؛ بـراوب،،  9330)ندريـا ز،  شـو د   تقسیم می

 یـرد کـه    عام  صورت مـی  پنجاسا   سکو تی بررضايتمندی  در اين پژوهش ارزيابی(. 9334
 اسن.  ها در ادامه نورده شده شرح کام  نن

 پژوهششناسی  روش

همچنـین   بـوده اسـن،   یيشو پیما یتحلیل ـ یشده در اين پژوهش، توصیت  رفته پژوهشروش 
در  .اسـن  ارمـک   ۀمحلـ  یسـال بـه بـاال    02تمام افـراد   یشام  اجتماعات محل نماری ۀجامع

به شرح ذيـ   فرمول کوکران  یو بر مبنا یتصادف ی یر پژوهش حاضر با استتاده از روش  مو ه
جمعین  یمبناها بر  د که توزي   مو هش مو ه ا تخاب  033 مو ه، تعداد  ۀا دازدر جهن تعیین 

 اسن. ا جام  رفته شده مطالعه ۀمحلبخش دو 
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ـ   ۀپرکاربرد برای محاسبی ها فرمول کوکران يکی از روش نمـاری مـورد  یـاز     ۀحجـم  مو 
 محدود با حجم معلوم به صورت زير اسن: های جامعه یکوکران برا  یری اسن. فرمول  مو ه

 

(0)   

 در نن؛ که

N: یری  مو ه هایتعداد ک  واحد  

σ :واريا س جامعه 

ϵ :دقن برنورد 

 مقدار توزي   رمال استا دارد متناظر با سط  ارمینان اسن.: 

در مورد واريا س )ا حراف معیـار( جامعـه در دسـن  یسـن از      یبا توجه به اينکه ارالعات
 :کنیم ی( ا حراف معیار جامعه را برنورد م9فرمول)

(9)   

و  1ترين مقدار  درجه استتاده شده اسن، بزرگ 1چون پرسشنامه با ریف لیکرت  همچنین
خواهد بـود. ايـن مقـدار     11/3مقدار ا حراف معیار  ،خواهد بود. بنابراين 0ترين مقدار  کوچک

 ا حراف معیار اسن.   ۀبیشین

ا و دقـن بـرنورد ر   درصـد 71 مو ه، سط  ارمینان را  ۀتعیین ا داز یپژوهش حاضر برا در
ها، با اسـتتاده از    شده اسن. با توجه به جمعین هر يک از محله  رفتهدر  ظر  درصد1 یز برابر 

 محاسبه خواهد شد: 0ۀ مورد  یاز از نن محله از رابط ۀروش تخصیص متناسب،  مو 

 (0)   

؛ Nام و  i، جمعیـن کـ  محلـه   Ni ؛ تعداد ک   مو ـه؛ n ام، iمحله  ۀ؛ تعداد  مو n در نن که

 اسن.  یری  مو ه هایجمعین ک  واحد

Z
2
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 ارمـک شـمالی،   ۀ نمده از پرسشـنامه و برداشـن میـدا ی از محلـ     دسن ههای ب دادهادامه در 

کـه بر رفتـه از    9 سکو تی جـدول رضايتمندی   یر ذار بر های ت ابتدا شاخصا د.   شدهپردازش 

منظـور   محله پس از شناخن، بهيافته با شرايط  و ا طباق 9304 ـ 0703مرور مناب  متعدد از سال 

 تدوين پرسشنامه استخراج شد د. 

 یاز چگـو گ ی منظـور ن ـاه   از تکنیک مصـاحبه در حـین پرکـردن پرسشـنامه بـه      نینمچه

سـه   ۀمربورـه دربر یر ـد   ۀاسن. پرسشـنام   شو ده از موضوعات استتاده شده شناخن مصاحبه

محـیط   یعینـ  یهـا  : شـاخص و خـا وار، بخـش دوم   یبخش مشتم  بر بخش اول: عوام  فرد

 ق ، پارکین  و ترافیک، تـراکم،   و و مجاورت، حم  یدسترس"یکالبد زمان)عوام  سا یسکو ت

 ی،صــوت یاز منــاب  نلــود  ی ارضــايت"یو عوامــ  محیطــ "یارتبــار ۀشــبک و زمــین یکــاربر

 یمحـیط سـکو ت   یذهنـ  یهـا  (، بخش سـوم: شـاخص  "امنین و جرم، بهداشن ی،شناخت ايیزيب

( یاحساس ـ یو بعد ادراک "یمشارکن، حس تعلق و تعامالت اجتماع"یاجتماعسازمان )عوام  

 بوده اسن.  

مثبـن و   یهـا  صورت  ويه تايی لیکرت به پنج اسا  ریف پرسشنامه بر یها  ويه یها پاسخ

 در ادامـه  اسـن.   شـده  یبند زياد ربقه یکم تا خیل یاز خیلرضايتمندی  دمو عرضايتمندی  یمنت

 اسن.  رو د تحلی  به تشري  نورده شده ومدل پژوهش 

 یمـذکور از روش ضـريب نلتـا    ۀپرسشنام یو پاياي یتعیین رواي منظور بهشايان ذکر اسن، 

 یپذيری و يـا پايـاي   اعتماد ی یر ا دازه  متداول های يکی از روش که استتاده شده اسن کرو باخ

هـا، عقايـد    بعدی بودن  گرش تکهاسن. ضريب نلتای کرو باخ، برای سنجش میزان   امهشنپرس

ببینیم تا چه حد برداشن پاسخگويان از سؤاالت يکسـان   خواهیم یواق  م . درودر کار میه و... ب

تر باشد، همبستگی درو ـی    زديک 0بوده اسن. بديهی اسن هر قدر شاخص نلتای کرو باخ به 

 درصد41اخ ضريب پايايی تر خواهند بود. کرو ب ها همگن  تیجه پرسش بین سؤاالت بیشتر و در

را زيـاد پیشـنهاد کـرده اسـن. در      درصـد 71قبول و ضريب   را متوسط و قاب  درصد01را کم، 

افـزار   هـا بـا اسـتتاده از  ـرم     پرسشنامه یتعیین پاياي ایکرو باخ بر یپژوهش حاضر ضريب نلتا

00.SPSS  بـودن  مناسـب  ۀدهند د که  شانش 744/3ا جام شد که بر اين اسا  میزان نن برابر با 

 .سؤاالت پرسشنامه اسن تعداد
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  ای در اين پژوهش های ارزيابی رضايتمندی محله . شاخص2 جدول
 های بعد رضاين عینی محیط سکو تی  شاخص

 نيتم شاخص رديف
 بعد واحد مسکو ی

ی، وتعمیرات واحد مسکو  ی گهدار ، هزينۀاجاره و شارژ  رخ هزينه و توان اقتصادی 0
)وياليی، ی سبک واحد مسکو  ،  وعجر( )مالک، مستمالکین 

 ، تعدادخا واده( یاعضا یبودن برا ی)کاف ، مساحنو...( ینپارتما 
 بودن( ی) وساز يا قديم عمر و قدمن مسکن ،اتاق

نب  ، برق،)نشدزخا ه، حمام و دستشويی( مسکن تسهیالت  تسهیالت درو ی 9
داخ   ی ور ربیع ، توزي مخابرات و اينتر ن ی،  از،کش لوله

هوا و مطبوعین نن در داخ  واحد  ی، تهويۀواحد مسکو 
 یمسکو 

 یداخل ، رراحیبنا ی ما یو زيباي ، رراحیو منظر از مسکن ديد شناختی های زيبايی ويژ ی 0
 خا ه

خدمات،  ی، ق  عموم و  سبن به حم  یو مح  قرار یر موقعین ای های محله ويژ ی 4
اشراف و  ، عدمها ی، همسايهنرامش و راحت ، احسا کار و...

 محرمین
 ی، کیتینسیستم سرمايش ا باری، پارکین ، نسا سور، کیتین  تجهیزات رفاهی 1

 و... یسوز در برابر زلزله، نتش ی، ايمنیسیستم  رمايش
 بعد محلۀ مسکو ی

 عوام  سازمان کالبدی

نموزشی، مح  کار، مراکز خريد  قاط مهم شهر، مقار  مراکز  دسترسی و مجاورت 0
ـ  روزا ه، مراکز و خدمات بهداشتی، تجهیزات و مراکز تتريحی

 ـ مذهبی و خدمات اداری ورزشی، مراکز فرهنگی
 ق ، پارکین  و  و حم  9

 ترافیک
تعداد، شلوغی )و ق  عمومی، راحتی دسترسی به وسايط حم 

پارکین   ، ترافیک، ازدحام و شلوغی محله، فضای پارو يا...(و
 برای وسايط  قلیه

 تراکم جمعیتی، تراکم ساختما ی تراکم 0

شده، رراحی  اختالط و تنوع کاربری، میزان فضاهای باز و ساخته کاربری زمین 4
پذيری بافن، الگوی کاربری، فرم و  بافن، قدمن بافن،  توذ

شک  کالبدی توسعه، داشتن مقیا  پیاده برای رفتن به مدرسه، 
 مراکز خريدپارو و 
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ها، دسترسی محلی،  راه رو و پیاده سواری، پیاده مسیر دوچرخه شبکۀ ارتباری 1
رو برای تردد سالمندان  سازی فضای پیاده خیابان شريا ی، مناسب

 و افراد معلول
 عوام  محیطی

 ارضايتی از مناب  نلود ی  0
 صوتی

و  های  اساز ار، حیوا ات همسايگان، خودروهای عبوری کاربری
 های ساختما ی فعالین

ها، زيبايی و جذابین محله، ديد  زيبايی سیمای بصری ساختمان شناختی زيبايی 9
به ربیعن و مناظر زيبا، سنگترش، فضای سبز، درختان و مناظر 

 مشجر و تعمیر،  گهداری و حتاظن از محله
معتادان، امنین امنین برای بازی کودکان و تردد ز ان، میزان تردد  امنین و جرم 0

ها، حضور افراد بزهکار و اراذل و  در شب، میزان تردد غريبه
، حضور پلیس، ...سوزی و اوباش، ايمنی از زلزله، تصادف، نتش

جرم و جناين، دزدی و سرقن، و دالیسم، ديوار گاری،  ور 
 دفاع معابر و روشنايی در شب، فضاهای متروکه، بالاستتاده و بی

نوری زباله، ا باشن  ها و معابر، بوی بد، سیستم جم  یتمیزی جو بهداشن 4
 هوا  خالۀ ساختما ی، وجود زباله، فاضالب، نلود ی 

 های بعد رضاين ذهنی محیط سکو تی شاخص
 جتماعی ا عوام  سازمان 

امکان مشارکن ز ان، در جريان اتتاقات محله بودن، مشارکن در  مشارکن 0
ها و  محله، مشارکن در فعالینهای جمعی مربوط به  فعالین

 ا تخابات محله
میزان حضور اقوام و دوستان در  زديکی اين محله، پیشنهاد مح   حس تعلق 9

سکو ن به دوستان و اقوام، احسا  تعلق خارر و يکدارچگی 
با محله، تماي  به ادامۀ ز د ی در اين محله، اعتبار اجتماعی و 

 در محلهشهرت محله و احسا  غرور از سکو ن 
اعتماد، مهربان و صمیمی بودن، شناخن، تعام  همسايگان با هم  تعامالت اجتماعی 0

بودن، وجود فضا برای تعامالت اجتماعی و بر زاری  و اجتماعی
 های نيینی مراسم

ـ احساسی بعد ادراکی  
محله، امید سکو ن با می  بارنی، احسا  خوشحالی از سکو ن در محله، احسا  ا دوه در صورت ترو 

به  تس و   به بهبود شرايط نينده، توا ايی منطقه در برنوردن ا تظارات و  یازهای ساکنان، افزايش اعتماد 
 باوری در افراد و احسا  فرد  سبن به باالتربودن  قاط قوت محله  سبن به  قاط ضعف خود

 مرور مناب (رريق  گار د ان از  :)منب 
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  سکونتی در اين پژوهشرضايتمندی  مدل ارزيابی
هـای   هـا و شـاخص   اسا  ابعاد، عام  شود مدل پژوهش بر مشاهده می 0 ه در شک رور ک همان

سـکو تی از دو  رضايتمندی  شده در باال در شش سط  رراحی شده اسن. در سط  اول معرفی
به رضايتمندی  یها شاخص اسن.  مسکو ی تشکی  شده ۀسط  رضاين واحد مسکو ی و محل

و توان  ينهعام )هز 1در  یواحد مسکو  در سط  ی( در بعد رضاين عینیو ذهن ی)عین تتکیک
و تجهیـزات   یا محلـه  یهـا  یويژ ـ  ی،شـناخت  يبـايی ز یهـا  یتسهیالت درو ی، ويژ  ی،اقتصاد
، و مجــاورت یدسترســ"ی کالبــد زمان)ســا عامــ  9در  یمســکو  ۀ(، در ســط  محلــیرفــاه

ــ  ــک   و حم ــ  و ترافی ــ ، پارکین ــراکم ق ــاربری، ت ــین ، ک ــبک و زم ــار ۀش ــ   ،"یارتب عام
(، همچنین "و بهداشن جرم و  ی، امنینشناخت ی، زيبايیصوت  یاز مناب  نلود  ی ارضايت"یمحیط

حـس  ، مشارکن"یاجتماعسازمان ) عام  9در  یدر بعد رضاين ذهنرضايتمندی  های شاخص
 ( قرار  رفتند.  یاحساس ـ یو بعد ادراک "یتعامالت اجتماعو  تعلق

 
 : نگارندگان( . مدل ارزيابی رضايتمندی سکونتی در اين پژوهش )منبع3 شکل
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  ها تحلیل يافته  و تجزيه 
 یکالبـد  زمانبـا سـا   ای محله منزلۀ توان به را می تهران یشهردار 4 ۀ ارمک واق  در منطق ۀمحل

اسـن،  ريزی و رراحـی شهرسـازان دوران معاصـر     دا سن که محصول بر امه مناسب و کارنمد
ـ     مرکزی منطقه ۀهست شهرسـازی مـدرن ايرا ـی اسـن و عملیـات       ۀ) ارمـک( کـه اولـین تجرب

 ده، درشـ ريـزی اولیـه    رـرح  ما یبا ک ساخت ۀوسیله ب 0097ساختما ی کوی کاالد که در سال 
اولـین   ءنـین نن را بايـد جـز   مچبـه پايـان رسـید، ه    0041شروع و در سال  0002حدود سال 

 مراتـب  سلسـله  دارای و جنـوبی ـ  معـابر شـمالی   ۀساختار منظم شبکشده با  های رراحی شهرو
 ارمک شمالی در بخش شرقی محله ادامـه  یافتـه    ۀاما اين الگو ری رو د  سترش محل. دا سن

کـه در ايـن بخـش     ( به  حـوی اسنای  های محله تر و فاقد میدان های بزرگ بندی اسن )بلوو
 کالبدی متتاوت از بخش غربی توسعه يافته اسن.   محله با سازمان

شـده در هـر     نوری جمـ   ۀنمـده از پرسشـنام   دسن ههای ب تحلی  ابتدا داده  و  منظور تجزيه به
 شده اسن. SPSSافزار  و وارد  رم شدهی  ارمک شمالی کم  ۀبخش محل

اسـا    ان برد وهرـش هد اـياز د منتخب یهارمعیاو  ان دوشهر سکو تیتمندی ضايان رمیز
ا د  شدهو روش ر رسیون پردازش ای   مو ه تک Tن مونزبا استتاده از  شده، نوری های جم  داده

 اسن.  شده  تشري  نورده به نمده دسن بهکه در ادامه  تايج 
 0 یها تبهراسـن و    شده  دهستتاا تلیکرای  زينهپنجریف از  شنامهپرس در  کهيا جه بهتو با

 1 زمتیااو يتمنـدی  ضارکم  خیلـی  انمیز ۀدهند ن شا0ز متیااه )شد  داده صختصااها  پاسخ به 1تا 
 اه ی پاسـخ  ظر ۀمیا منزلـۀ   به 0 دعد بدينترتیب ،سن(ا ندیتميضارحد  بیشترينۀ دـهند ناـ ش

 سن.ا  هشد مقايسه 0 دبا عد ها یيتمندضاران میز زمتیاا ا گینـدس میـس. اسن  هشد  ب تخاا

  ابعاد و عوامل ی به تفکیک سطح،سکونترضايتمندی  ۀيسمقا
سـکو تی در بخـش   رضـايتمندی    شود، میـزان  مشاهده می 0 براسا   تايج حاص  که در جدول

تـر از   اسن کـه در بخـش شـرقی در سـط  پـايین       بوده 0113/0و غربی محله  7309/9 شرقی
 اسن.     رفته  ( قرار0  ظری: ۀمتوسط و در بخش غربی در سط  باالتر از متوسط )میا 

ی در بخـش شـرق   مسکنرضايتمندی  نن، ۀسکو تی در سطوح ساز درضايتمندی  وضعین
 بخـش  و 1229/9یدر بخش شرقای  محلهرضايتمندی  و 0994/0محله  یغرببخش و  0002/0

از مسکن در هر دو بخش در سط  باالتر از متوسـط  رضايتمندی  که اسن 7229/9محله  یغرب
  رفتـه   تر از متوسط قـرار  دو بخش در سط  پايین ای در هر محلهرضايتمندی  که درحالی اسن

 اسن. 
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 ،1004/9ترتیـب برابـر    به یدر بخش شرقرضايتمندی  نین در بعد ذهنی و عینی میزانمچه
اسن که تنهـا رضـاين     بوده 9007/0 و 0900/9 ترتیب برابر به محله یغربو در بخش  7400/9

تـر   اين باالتر از متوسط قرار دارد و ساير موارد در سط  پـايین عینی بخش غربی در سط  رض
 از متوسط قرار دار د.

ی، کالبـد  زمانسـا ی، ابعاد واحد مسکو عام  ) پنجاز  ظر رضايتمندی  در خصوص ارزيابی
در بخش شـرقی تنهـا    دهد ها  شان می يافتهاحساسی( ـ  یادراک ی و بعداجتماعسازمان  ی،محیط

 کمتـر از حـد متوسـط ارزيـابی    عوامـ   ساير و باالتر از حد متوسط  یمسکو ابعاد واحد عام  
ی، کالبـد  زمانسـا ی، واحد مسکو  ابعادبعد رضاين عینی ) های عام ا د و در بخش غربی  شده

 ا د.  ساير عوام  کمتر از حد متوسط ارزيابی شدهو باالتر از حد متوسط  ی(محیط
هـا   متشابه و تنها سط  و میزان نن شده بررسی عوام  در دو بخش ۀشايان ذکر اسن که رتب

نین بخش غربی در تمامی عوام  از امتیاز باالتری در مقايسه با بخـش  مچاسن، ه  متتاوت بوده
 اسن.  شرقی برخوردار بوده

رضايتمندی سکونتی به تفکیک ابعاد و عوامل دو  t. نتايج کلی مقايسۀ تطبیقی آزمون 3جدول
 ـ غربی محله بخش شرقی

سطح  میانگین ابعاد ینمیانگ عامل ینمیانگ رتبه
بخش  رضايتمندی

 یغرب

 بخش

 یشرق
بخش 

 یغرب
 بخش

 یشرق
بخش 

 یغرب
 بخش

 یشرق
 بخش
 غربی

 بخش
 شرقی

ابعاد  0002/0 0994/0 0 1
واحد 

 مسکو ی

بعد  7400/9 9007/0
 عینی

رضايتمندی  0002/0 0994/0
واحد 

 مسکو ی

عام   0709/9 9090/0 0 3
 سازمان
 کالبدی

7229/9 

 
 

رضايتمندی  1229/9
محله 

 مسکو ی

عام   7001/9 9704/0 9 2
 محیطی

عام   0041/9 4732/9 1 5
سازمان 
 اجتماعی

بعد  1004/9 0900/9
 ذهنی

4 4 7191/9 

 
بعد  0934/9

ـ  ادراکی

 احساسی

رضايتمندی  7309/9 0113/0 
 سکو تی
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ندی تمرضـــايۀ دهنـــد تشکی  عام  02 نمیااز  د،شو مـــی مالحظه 4 ولجددر  کهررو نهما
 یهـا  ، ويژ ـی درو ـی  ی، تسهیالتو توان اقتصاد ينههزعام  ) هتندر بخش شرقی،  سکو تی

و بهداشـن(   جـرم   و  ی، امنیـن صوت  یاز مناب  نلود  ،  ارضايتیو مجاورت ی، دسترسیا محله
و  ينــه)هز عام  09 در بخــش غربــی . دا نورده 0از  رـــپايینت عام  00و  0ۀ  مراز  باالترۀ  مر

و  ی، دسترسـی ا محلـه  یها ی، ويژ یشناخت يبايیز یها ، ويژ یدرو ی ی، تسهیالتتوان اقتصاد
  از منـاب   ی،  ارضـايتی ارتبـار  ۀ، شـبک زمـین  ، کاربری ق ، پارکین  و ترافیک و ، حم مجاورت

 ا گین هستند.ــ می دـح رـيز هـبقی و 0 از االترـب ۀ مرو بهداشن(  جرم  و  ی، امنینصوت  ینلود 
 ی،شناخت يبايیز یها یويژ ) عام چهار  جز  دا نورده میا گین حد پايینو  0باال  ۀتبر ملیکهاعو

 .ا د ناـيکس خشبدو  رـهدر  ی(ارتبار ۀشبک و زمین ی ق ، پارکین  و ترافیک، کاربر و حم 

 دهندۀ رضايتمندی سکونتی های تشکیل . امتیاز مؤلفه4جدول

 بخش غربی                            بخش شرقی                 
0باالتر از  0تر از  پايین  0باالتر از   0تر از  پايین   

و توان  ينههز
یاقتصاد  

درو ی تسهیالت  

یا محله یها ويژ ی  
 دسترسی و مجاورت

از مناب   ی ارضايت
یصوت ینلود   

و جرم امنین  

 بهداشن

های  ويژ ی
یشناخت يیزيبا  

یتجهیزات رفاه   
 ق ، پارکین   و حم 

 و ترافیک

 تراکم
زمین یکاربر  

یارتبار شبکۀ  
یشناخت زيبايی  

 مشارکن
 حس تعلق

یتعامالت اجتماع  
 ـ یبعد ادراک
یاحساس  

و توان  ينههز
یاقتصاد  

درو ی تسهیالت  

 یها یويژ 
یشناخت يبايیز  

یا محله یها ويژ ی  
و مجاورت یدسترس  

 ق ، پارکین   و حم 
ترافیکو   

زمین کاربری  

یارتبار شبکۀ  
از مناب   ی ارضايت
یصوت ی نلود   

جرم  و امنین   

 بهداشن

تجهیزات 
یرفاه  

 تراکم
یشناخت زيبايی  

 مشارکن
تعلق حس  

تعامالت 
یاجتماع  

 ـ یبعد ادراک
یاحساس  

  ندی در سط  واحد مسکو یتمرضاي
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 ۀبخش شرقی و غربی محلدر  از واحد مسکو یرضايتمندی  ر برمؤ  م اعو یبند تبهر ۀ تیج
د در بخش شـرقی  شومی همشاهد که  و ه نهما، نـسا  هدـش  هـئارا 1 ولدـجدر   ارمک شمالی

 ترينــ بیش ترتیـب  ی بهو توان اقتصاد ينههزی و ا محله یها ، ويژ یدرو ی ی تسهیالتها مؤلته
ان میز کمترينشـناختی   هـای زيبـايی   های تجهیزات رفاهی، ويژ ـی  لتهؤمو اری ذـ  ت  یران زـمی

دو  یها تبهر یبند مؤلتهدر  یچشمگیروت تتا .دـ را دار یاز واحد مسکو  ندیتمبر رضاي ت  یر
 ،اسـن  را به خود اختصاص داده 1 ۀتجهیزات رفاهی که در هر دو منطقه رتب ۀلتؤجز م بهمنطقه 
 یهــا یويژ ــ ی،ا محلــه یهــا ل ويژ ــیعام سه بخــش غربــیدر نــین مچه. دشو مــی همشاهد

ـ  بیشترين تسهیالت درو ـی  ی وشناخت يبايیز براسـا   تـايج حاصـ  از تحلیـ        د.دار یر را  ت
 . داردی اهمین بیشتر تسهیالت درو ی ازرضايتمندی  ر رسیون معیار

 . نتايج رضايتمندی در سطح واحد مسکونی5جدول

عوام  ابعاد واحد 
 مسکو ی

بخش 
 شرقی

 رتبه
بخش 
 غربی

 رتبه
 محله مجموع

Beta رتبه میا گین 

 0 3233/0 911/3 4 3007/0 0 0004/0 هزينه و توان اقتصادی

 0 0010/0 903/3 9 0400/0 0 0032/0 تسهیالت درو ی

های  ويژ ی
 شناختی زيبايی

2300/9 4 0027/0 0 940/3 7110/9 4 

 9 4133/0 910/3 0 0134/0 9 0101/0 ای های محله ويژ ی

 1 2010/9 901/3 1 7104/9 1 0032/9 تجهیزات رفاهی

  مسکو ی ۀندی در سط  محلتمرضاي

  کالبدیسازمان الف( عوامل 

بخـش   کالبـدی  بعـد سـازمان   در یمسـکو   ۀمحلاز رضايتمندی  بر رمؤ  م اعو یبند تبهر ۀ تیج 

 دشویمـ  همشاهد که  و ه نهما ،نــ سا  هدـش  هـئارا 1 ولدـجدر  ی ارمک شمال یو غرب یشرق

ان زــ می ترينــ بیشترتیـب   ( بـه زمـین  ، تراکم و کـاربری و مجاورت یدسترس) یدر بخش شرق

 بـر  را ت  یر کمترينی ارتبـار  ۀو شـبک   ق ، پارکین  و ترافیک و حم  یها لتهؤو م اریذـت  یر 

 منطقهدو  یها تبهر یبند مؤلتهدر  یچشمگیر وتتتا. دـ دارکالبدی  ام  سازمانعورضايتمندی 
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 همشاهدرا بـه خـود اختصـاص داده،     0 ۀمنطقـه رتبـ   وکـه در هـر د   عام  کاربری زمـین جز  به

 ق ،  و حم ا د از:  رتعبا  د یر را دار ت بیشترينکه  لیعام سه ی. همچنین در بخش غربدشو یم

 .زمین و کاربری و مجاورت یدسترس، پارکین  و ترافیک

 یکالبدزمان امل ساوع. نتايج رضايتمندی 6جدول

 عوام  سازمان کالبدی
بخش 

 یشرق
 رتبه یبخش غرب رتبه

 مجموع محله

Beta رتبه میا گین 

 0 9333/0 023/3 9 0214/0 0 3922/0 دسترسی و مجاورت

 ق ، پارکین  و  و حم 

 ترافیک
0032/9 4 0141/0 0 924/3 3013/0 0 

 4 7133/9 994/3 1 0779/9 9 7490/9 تراکم

 9 3233/0 971/3 0 9211/0 0 2274/9 کاربری زمین

 1 0343/9 930/3 4 3400/0 1 0790/9 شبکۀ ارتباری

  ب( عوامل محیطی

 یدر بخش شرق مسکو ی در عوام  محیطی ۀمحلاز رضايتمندی  بر رمؤ  م اعو یبند تبهرۀ  تیج

در  دشویم همشاهد که  و ه نهما ،نـسا  هدـش  هـئارا 0 ولدـجدر  ی ارمک شمال ۀمحل یو غرب

ترتیـب   بـه  ی و بهداشـن صوت  ینلود  از مناب  ی ارضايت، جرم  و  ی امنینها مؤلته یبخش شرق

از رضـايتمندی   بر ت  یران میز کمترينی شناخت زيبايی یها لتهؤو م اریذـ  ت  یران زـمی ترينـبیش

 منطقه دو یها تبهر یبند مؤلتهدر  یچشمگیر وتتتا ،کلـی  رـور  و بـه د ــ  را دار عام  محیطـی 

 متتاوتی ۀجرم که در هر منطقه رتب  و  ی و امنینصوت  ینلود   از مناب  ی ارضايتهای  لتهؤجز م به

ـ   نـین مچ. هدشو یمـ   همشاهد، اسن را به خود اختصاص داده کـه   لـی عام سه یدر بخـش غرب

و  جــرم  و  ی، امنیــنصــوت یاز منــاب  نلــود  یا ــد از:  ارضــايت رتعبا  د یر را دار تــ بیشترين

 بهداشن.
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رضايتمندی عامل محیطی. نتايج 1جدول  

 یام  محیطوع
بخش 

 یشرق
 رتبه

بخش 
 یغرب

 رتبه
 مجموع محله

Beta رتبه میا گین 

 ارضايتی از مناب  
 نلود ی صوتی

0017/0 9 1133/0 0 401/3 0113/0 0 

 4 1110/9 902/3 4 7102/9 4 9310/9 شناختی زيبايی

 9 0300/0 020/3 9 0703/0 0 9032/0 جرم و  امنین 

 0 0033/0 949/3 0 9700/0 0 3100/0 بهداشن

  یاجتماع سازمان املوع ج(

در  یو غربـ  یدر بخش شرق اجتماعی سازمان عام  یندتمبر رضاي رمؤ  م اعو یبند تبهر ۀ تیج 
 یها مؤلته ی و غربیدر بخش شرق دشویم همشاهد که  و ه نهما ،نـسا  هدـش  هـئارا 2 ولدـج

مشـارکن   ۀلتـ ؤم واری ذــ ت  یر ان زــ ترين میــ بیش ترتیـب  بهحس تعلق و تعامالت اجتماعی 
در  یچشمگیر وتتتاو هـی،  د ــ  را دار یاز واحد مسـکو   یندتمرضاي بر ت  یران میز کمترين

هـا   لتـه ؤم ۀدر کلیـ رضايتمندی  نین سط مچه د،شو یم  همشاهد منطقهدو  یها تبهر یبند مؤلته
 متوسط قرار  رفته اسن.رضايتمندی  کمتر از سط 

 . نتايج رضايتمندی عامل سازمان اجتماعی8جدول

عوام  
 اجتماعی

بخش 
 یشرق

 رتبه
بخش 

 یغرب
 رتبه

 مجموع محله    

Beta رتبه میا گین 

 0 1313/0 003 0 1913/0 0 0749/0 مشارکن

 0 2000/9 400. 0 7104/9 0 2300/9 حس تعلق

تعامالت 
 اجتماعی

0404/9 9 2712/9 9 .401 2020/9 9 

  یاحساس ـ کیبعد ادراد( 
احساسـی بـاز هـم بخـش      ـ خصوص بعد ادراکی در دشومی همشاهد 7 در جدولکه   و ه نهما

کمتـر از  رضـايتمندی   اسـن و هـر دو محلـه در سـط       غربی از امتیاز باالتری برخوردار بـوده 
 ا د. متوسط قرار  رفته
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 احساسی ـ  تايج رضايتمندی از بعد ادراکی .7جدول

 احساسیـ  بعد ادراکی

 میا گین

 یبخش غرب یبخش شرق

 
  
0072/9 7194/9 

  گیری بحث و نتیجه
 . در اين پـژوهش سـعی شـد کـه عوامـ  اصـلی      دارد یو ذهن ینیابعاد ع رضايتمندی سکو تی

بـا اسـتتاده از    و  ارمـک شـمالی   ۀدر محلـ  کالبـدی  زمانسکو تی با توجه بـه سـا  رضايتمندی 
منظـور   ا ـد، بـه   ا سان و محیط داشته ۀای بر رابط کید ويژه رويکردهای محیطی و اجتماعی که ت

 شناسايی شو د. یمحیط سکو ترضايتمندی  در قالب افزايش میزان یکیتین ز د  یارتقا
 0113/0ه محل یو غرب 7309/9 یدر بخش شرق یسکو ترضايتمندی  میزان ،براسا   تايج

در سط  بـاالتر از   یتر از متوسط و در بخش غرب در سط  پايین یاسن که در بخش شرق  بوده
 اسن.     رفته  ( قرار0 :ی ظر ۀمتوسط )میا 
 یمسکن در بخش شرقرضايتمندی  نن، ۀساز د یدر معیارها یسکو ترضايتمندی  وضعین

ـ  1229/9 یدر بخش شرق یا محلهرضايتمندی  و 0994/0محله  یغرب، 0002/0 محلـه   یو غرب
 از مســکن در هــر دو بخــش در ســط  بــاالتر از متوســط و رضــايتمندی  کــه اســن 7229/9

 اسن.   رفته  تر از متوسط قرار پايین ها در سط  نن یا محلهرضايتمندی 
، 1004/9ترتیـب برابـر    به یدر بخش شرقرضايتمندی  میزان ینیو ع یدر بعد ذهن نینمچه
اسن که تنهـا رضـاين     بوده 9007/0 و 0900/9 ترتیب برابر محله به یر بخش غربو د 7400/9

تـر   در سط  رضاين باالتر از متوسط قرار دارد و ساير موارد در سط  پـايین  یبخش غرب یعین
 دار د.  از متوسط قرار

 ی،کالبـد  زمانسـا  ی،عام  ابعاد واحد مسـکو   پنجاز  ظر رضايتمندی  يابیخصوص ارز در
تنهـا عامـ  ابعـاد واحـد      یدر بخـش شـرق   احساسـی ـ  یو بعد ادراک یاجتماعسازمان  ی،محیط

ا ـد و در   باالتر از حد متوسط و در ساير عوام  کمتـر از حـد متوسـط ارزيـابی شـده      یمسکو 
( باالتر یمحیط ی،کالبد زمانسا ی،)ابعاد واحد مسکو  یهای بعد رضاين عین عام  یبخش غرب

 ۀا د. شايان ذکـر اسـن کـه رتبـ     ام  کمتر از حد متوسط ارزيابی شدهاز حد متوسط و ساير عو
نـین  مچاسن، ه  ها متتاوت بوده متشابه و تنها سط  و میزان نن شده یعوام  در دو بخش بررس
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 اسـن.   برخوردار بوده یبا بخش شرق يسهدر مقا یعوام  از امتیاز باالتری در تمام یبخش غرب
و توان  ينه)هز عام  هتندر بخش شرقی  یسکو تضايتمندی ر ۀدهند تشکی  عام  02 نمیااز 

از منـاب    یو مجـاورت،  ارضـايت   یدسترسـ  ی،ا محلـه  یهـا  یتسهیالت درو ی، ويژ  ی،اقتصاد
 0ۀ  مـر از  رـپايینت عام  00و  0 ۀ مراز  باالترۀ  مرجرم و بهداشن(   و  امنین ی،صوت ینلود 
 یهـا  یتسـهیالت درو ـی، ويژ ـ    ی،و توان اقتصـاد  ينه)هز عام  09 ی. در بخش غرب دا نورده

 قـ ، پارکینـ  و ترافیـک،     و و مجـاورت، حمـ    یدسترس ی،ا محله یها یويژ  ی،شناخت يبايیز
 ۀ مرجرم و بهداشن(   و  امنین ی،صوت یاز مناب  نلود  ی ارضايت ی،ارتبار ۀزمین، شبک یکاربر

  دا نورده میا گین حد پايینو  0 باال ۀتبر که ملیاعو. ا ـد  ا گینـمی دـح رـيز هـبقیو  0از  االترـب
زمـین و   یو ق ، پارکین  و ترافیـک، کـاربر   حم  ی،شناخت يبايیز یها ی)ويژ  عام چهار  جز

ـ   هايـن عوامـ  اجتمـاعی و بعـد ادراکـی      و در ا ـد  ناــ يکس خـش بدو  رـه( در یارتبار ۀشبک
 دسن نورد د.ه گین را بمیا از  رـپايینتۀ احساسی در هر دو بخش محله  مر

رضـايتمندی   د که با توجه به اهمین و اولوين ابعـاد کر یری  توان چنین  تیجه می بنابراين،
بیشـتری در سـطوح کالبـدی، محیطـی      ۀويژه در بخش شرقی مداخل هدر بخش غربی و ب محلی

اجتمـاعی و  سـازمان  پـايین ابعـاد   مالحظۀ رضايتمندی   مورد  یاز اسن و با توجه به سط  قاب 
کار یری  به ـ فیزيکی باشند،  یازمند کالبدی احساسی بیشتر از ن که  یازمند به مداخالت ـ ادراکی

اجتماعات  ۀريزی از قبی  توسع کارهای رويکردهای اجتماعی توسعه و بر امه و استتاده از سازو
ت اجتمـاعی  منظور افزايش مشـارکن، حـس تعلـق و تعـامال     ريزی مشارکتی به ای، بر امه محله
ريـزان و   توجـه بر امـه    محور بیشتر از پیش بايد مورد های محله ريزی و اين ابعاد در بر امه اسن

بـاالتری  رضـايتمندی   شهری قـرار  یـرد تـا ابعـاد ادراکـی و احساسـی شـهرو دان از         مديران
 سکو تی ساکنان افزايش يابد.رضايتمندی   تیجه سط  برخوردار شو د و در
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