
 

 

 475 -455 : 1394 پاییز، 3  ة، شمار4ة / دور رد اریان  مطالعات و تحقيقات اجتماعي

های  کننده ن و تعییندر شهر همدارضایتمندی سکونتی بررسی 

 شناختی آن  جامعه

 1اسداله نقدی
 2اسماعیل باللی
 3فریبا محمدرضایی

 08/09/94تاریخ پذیرش:                       11/03/94تاریخ دریافت: 

 چکیده
دلیل نقش به هر انسانی است. وق اساسیحقجزء  ،مناسب و مطلوبو سرپناه مسکن  داشتن

است که شامل ابعاد  ای یچیدهپی و متغیر چندبعد آن،رضایت از و کارکردهای متنوع مسکن، 
 ها آنکنندة  ههای احاطواحدهای سکونتی و محلهاجتماعی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی 

ها تأثیر شایان  نارضایتی از مسکن، بر کارایی و عملکرد اجتماعی افراد در همة عرصه .شود می
های سریع شهری و تغییر در کمیت و کیفیت دلیل تحولی دارد. از سوی دیگر، بهتوجه

، رضایتمندی سکونتی در این پژوهشمسکن در سالیان اخیر، مطالعة آن بسیار ضروری است. 
که قیمت و مسائل زمین و مسکن در آن شاهد تغییرات  -عوامل مؤثر بر آن در شهر همدان و

کاساردا و  مند نظامبا استفاده از نظریة سرمایة اجتماعی جین جیکوبز، مدل  -شگرفی بوده
شامل  ،آن ماریآ ةو جامعاست  پیمایشی ،روش پژوهش جانویتز و... مطالعه شده است.

 ،تعداد است که از این آپارتمانی( و ویالیی یها )خانه شهر همدان واحدهای مسکونی تمامی
روش ی و بها خوشه یریگ نمونه از طریق روشدر مناطق مختلف شهر، خانوار ساکن  384

در  ،شهر همدان از مسکن ساکنانها نشان داد که رضایت  یافته .ای مطالعه شدندپرسشنامه
 ایگی نیز بر رضایت از مسکن تأثیرو مدت اقامت و روابط همس سطح متوسط است

ی ها خانهگذارد. همچنین براساس نتایج، تفاوتی میان میزان رضایت از مسکن ساکنان  می
ها، پیشنهادهایی از جمله اصالح قانون  آپارتمانی و ویالیی وجود ندارد. درپایان براساس یافته

های ویژه در محلها بههمالک و مستأجر با هدف جلوگیری از سیالیت زیاد ساکنان محله
ها(، مشارکت مردم در امور محله، نظارت بیشتر  های قدیمی و حاشیه فرودست شهری )بافت

 شود.و... ارائه می وسازها ساختسازمان نظام مهندسی بر سیما و منظر 

 مسکن.، مدت اقامت رضایتمندی سکونتی، روابط همسایگی، شهر همدان، های کلیدی:واژه
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 مقدمه

، 1تعبیر راپاپوتی از نیازهای اساسی بشر است، اما تنها کالبد و فرم نیست و بهمسکن یک

های اخیر، مسکن در  . طی دههاستکنندگان آن  تابعی از فرهنگ سازندگان و استفاده شدت به

ی کمی و کیفی، شاهد تغییرهای متعددی بوده است. کمبود ظاهری ها جنبهشهرهای ایران از 

به بازار آن، تالش دولت برای پاسخگویی به این نیاز و اجرای  ها شبسازبفرومسکن، ورود 

سازی در دورة سازندگی و مسکن مهر در دولت  سازی و کوچک انداز، انبوه هایی مانند پس طرح

های این  گذشته، افزایش شدید قیمت ملک و مسکن و نیز تغییرات شکل مسکن، همگی از نشانه

 عنوان بهیتمندی سکونتی رضای اخیر، به ها دههن بسیاری در روند. محققاشمار میها بهتحول

اند. رضایت از مسکن، موضوع جدیدی است های مربوط به مسکن توجه کردهیکی از موضوع

رضایتمندی  پردازد. می ها آنکه به ارزیابی نظر ساکنان درمورد کیفیت محیط مسکونی فعلی 

فیزیکی، مدیریتی و اقتصادی است که فقط  ای شامل ابعاد اجتماعی، یچیدهپسکونتی، نگرش 

ها را نیز  یههمساشود؛ بلکه رضایت از محله و  ینمرضایت از واحد مسکونی را شامل 

ای از رضایتمندی یک فرد  (، رضایتمندی سکونتی را درجه1977ی و دی )کر مکگیرد.  یدربرم

مفهوم  (2002ند. اگیو )ا تعریف کرده ها آنیا عضو خانواده با توجه به وضعیت کنونی مسکن 

نسبت به واحد مسکونی  ها آنرضایت از مسکن را اغلب برای ارزیابی درک ساکنان و احساس 

سنجش  برای مهمهای  یکی از شاخص ،رضایت از مسکنبرد.  یمکار آن بهیا محیط اطراف 

 دلیل،همینبه .استکیفیت زندگی، حکمرانی خوب شهری و پایش شهرهای قابل سکونت 

 کنند. می مختلف استفاده های یوهاز آن به ش ،حان و معماران و سیاستگذارانطرا

کلیدی از  یا کنندهبینی یش. پ1 متعددی دارد؛ برای مثال، ةموارد استفاد رضایتمندی سکونتی،

تقاضای مسکن را  ،تحرک مسکونی است اولیة . شاخص2 ؛کیفیت زندگی است ازبرداشت افراد 

قضاوت درمورد  و برای ارزیابی ی. مقیاس3 ؛گذارد ثیر میأمحله ت هاییرو بر تغی دهد یتغییر م

. ابزار ارزیابی 4 و بخش خصوصی و عمومی ساخته شده است دراست که  ییها موفقیت پروژه

موجود است  یتمنظور بهبود وضع به شان، یمحیط مسکونی فعل یها ادراک ساکنان از نقص

 (.415: 1985گالستر، )

 
 آن یجامعه شناخت یها ن کنندهییدر شهر همدان و تع یسکونت یتمندیضار یبررس
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ی معماری توسعة ها طرحسازی  ینهبه، اساس 1960نتی، از اوایل سال رضایتمندی سکو

های مسکن، با توجه به  مساکن بزرگ قرار گرفت. در این زمینه، بازخورد ساکنان از پروژه

 ها در فرایند طراحی مدنظر واقع شد یدگاهدی شد و سپس به آن آور جمعهای فیزیکی آن  یژگیو

رضایت از مسکن، با محاسبة فاصلة محیط مسکونی حاضر و (. میزان 2: 2012محیط و عظیم، )

منطقی، هرچه این فاصله کمتر باشد، فرد رضایت  طور بهآید.  می دستبهآل  محیط مسکونی ایده

 (.55: 1997امریگو و اراگونس، )بیشتری دارد 

شدن در دار خانههمة مردم، آرزوی داشتن خانه و ارتقای کمیت و کیفیت آن را دارند و 

بر بعد دارایی و سرمایه، معرف موقعیت و شود. مسکن عالوه محسوب می مهمیران، تحولی ا

، به های مختلف رود. مسکن در فرهنگشمار میپایگاه اقتصادی و اجتماعی دارندگان نیز به

شود. افراد درمورد شرایط مسکونی خود، براساس نیازها و  تفسیر می ای متفاوت درک وگونه

 کنند. یمد قضاوت ی خوها هخواست

نداشتن و میزان باالیی از توافق بین ة شکایتدهند نشانرضایت فرد از موقعیت مسکونی، 

شرایط  چنانچه (.260: 2007توسکانو و امستوی، است )یت واقعی موقعموقعیت مورد انتظار و 

ف کرده یش تعریها آرمانفعلی، در سازگاری نزدیک با همان چیزی باشد که فرد برای نیازها و 

پذیر است: حالت اول  ، دو حالت امکانصورتیناشود. درغیر یماست، رضایتمندی حاصل 

یدنظر در نیازها و تجدمربوط به افراد معتقد به سرنوشت و تقدیر است. این افراد، با سازگاری، 

ند. کن یا از طریق ایجاد تغییر در ارزیابی شرایط فعلی، رضایتمندی را ایجاد می ها آرمانکاستن 

توانند خود را با شرایط سکونتشان  ینمحالت دوم، مربوط به افرادی است که به هیچ طریقی 

یدنظر در تجدشان، چه از طریق  یتینارضاوفق دهند. این افراد در بیشتر موارد، برای کاهش 

 اخیر، مورد دو کنند. البتهتر تالش میمکان به شرایط سکونتی مناسب نیازها و چه از طریق نقل

 بر که است تبعیضی علتبه شاید یادرآمد  کم یها خانواده برای یدکمبود قدرت خر دلیلبه

 (.736: 1981 هسر، و گالستر. )شودیم یلتحم ینژاد هایاقلیت

توان عوامل ها میترین آن عوامل بسیاری، بر رضایت از مسکن تأثیرگذارند که از جملة مهم

، یکی از عوامل مؤثر بر رضایتمندی سکونتی است. در روابط همسایگی اجتماعی را نام برد.

مقایسه با گذشته، شاید همسایگان اهمیت کمتری در رضایت از خانه داشته باشند، اما هنوز 

 (. با داشتن82: 1378گیفورد، باشند ) بدویژه اگر همسایگان بسیار خوب یا بسیار اند؛ بهمهم

ز لحاظ فیزیکی مناسب نباشد، حاضر نیستند آنجا ا مسکنشانهای خوب، افراد حتی اگر  یههمسا
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مؤثر بر رضایت از مسکن است.  های خوب، یکی از عوامل یههمساوجود  چراکهرا ترک کنند؛ 

 ها ممکن است به ترک محله و خانه منجر شود. برعکس، نارضایتی از همسایه

یت از مسکن بر رضا اجتماعی است که مهمیگر از عوامل ددر محله نیز یکی  اقامت مدت

یابند و کنند، به آن مکان حس تعلق می یمدر یک مکان زندگی  ها سالگذارد. افرادی که می تأثیر

کنند؛ بنابراین، رهاکردن آن محیط برای آنان دشوار  خاطرات مشترک زیادی با ساکنان پیدا می

 است.

ای دغدغه به، هنوز ادبیات پایش و سنجش رضایت از مسکن، توسعه درحالدر کشورهای 

هایی که به بررسی رضایت از برای مدیران شهری بدل نشده است. هنوز بسیاری از پژوهش مهم

توسعه، گیرند و در کشورهای درحال پردازند، در کشورهای ثروتمند صورت می مسکن می

 (.29: 2011بیدن و آرکو، دارد )شناخت اندکی در این زمینه وجود 

 پژوهش. نیست یتدرک و رؤ است و در نگاه اول قابل ینامرئ متغیری مسکن، از رضایت

کند. در یدة اجتماعی در شهر همدان مطالعه میپدیک  عنوان به، رضایت از مسکن را حاضر

های مربوط به رضایت از مسکن، به عوامل کالبدی و فیزیکی مؤثر بر بیشتر پژوهش

ی بر تر مهمتأثیر  مراتب هبکه عوامل اجتماعی،  یدرحالرضایتمندی، بسیار توجه شده است؛ 

گذارند. بررسی رضایت از مسکن و عوامل شان برجای می یمسکونرضایت ساکنان از منطقة 

کنندة آن،  یینتعآگاهی از نظر ساکنان درمورد مسکن و عوامل  چراکهمؤثر بر آن ضروری است؛ 

ب با توجه ی مناسها مسکنیزان شهری برای ساخت ر برنامهی در کمک به طراحان و مهمنقش 

به بعد فیزیکی و کالبدی  صرفی اجتماعی و فرهنگی مردم و فراتررفتن از توجه ها ارزشبه 

های بسیاری نشان داده است که ایجاد یک مسکن مناسب برای مسکن خواهد داشت. پژوهش

افراد، با درنظرداشتن نیازها و انتظارهای ساکنان از مسکن و محله و میزان رضایت مسکونی 

با توجه به مباحث یادشده، این پژوهش در پی  یر است.پذ امکاناز محیط اطرافشان  ها آن

 های زیر است:پاسخگویی به پرسش

 میزان رضایت ساکنان واحدهای مسکونی از مسکن در شهر همدان، چقدر است؟ .1

آیا روابط همسایگی، مدت اقامت و نوع خانه، بر رضایت ساکنان همدانی از مسکن  .2

 تأثیرگذار است؟
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 پیشینة پژوهش
های سکونتی با تأکید بر رویکرد  ارزیابی میزان کیفیت مجتمع به (1386یان و همکاران )عرفی

 یژهو به ،شهری ةهای توسع با هدف بازنگری و ارزیابی پروژهپژوهش این پرداختند.  رضایتمندی

ف مورد مطالعه به اهدایابی میزان دست موردمد درآدر مین نیازهای سکونتی اقشار کمأت یها طرح

 ةپروژ ةیعنی سه فاز اجراشد ،مطالعه ة موردمحدود ترتیب و با انتخاب دینب صورت گرفت.

. همچنین شدبا استفاده از رویکرد رضایتمندی ارزیابی  ،سکونتی نواب یها کیفیت مجتمع ،نواب

( بر مالکیتة نحو و ، شغلیت)سن، درآمد، جنس یی از متغیرهای شخصعضثیر بأت نبودوجود یا 

 نفر است 270شامل  ،درک میزان رضایتمندی از سوی ساکنان مختلف سنجش شد. حجم نمونه

ها، یافته. براساس انجام شده استبه حاز طریق پرکردن پرسشنامه یا مصا ،ها داده یآور و جمع

است. در میان شش عامل متوسط  تقریباً ،میزان رضایتمندی ساکنان نواب از واحدهای سکونتی

یالت مجتمع، بهداشت تسهی سکونتی ساکنان، یعنی امنیت، ها مجتمعر رضایتمندی از مؤثر ب

همسایگی، تنها از امنیت مجتمع اظهار  روابطهای کالبدی و  انداز، ویژگیمجتمع، دید و چشم

همسایگی را درحد متوسط توصیف کردند و از سایر  روابطرضایت شد و ساکنان، کیفیت 

های کالبدی( ناراضی  یژگیوانداز و هداشت مجتمع، دید و چشمعوامل )تسهیالت مجتمع، ب

انداز، از نظر ساکنان کمترین بودند. تسهیالت مجتمع، باالترین و امنیت مجتمع و دید و چشم

یک از متغیرهای شخصی و خانوار، بر رضایتمندی  ها نشان داد که هیچاهمیت را دارد. بررسی

 تند.ساکنان این متغیرها تأثیرگذار نیس

ثر در ؤعوامل م، «تبعات اجتماعی مسکن»( در پژوهشی با عنوان 1391و همکاران ) یابراهیم

عوامل  ،مستقل در این تحقیق هایمتغیررا مطالعه کردند. انتخاب مسکن در شهر اصفهان 

سه  در این مطالعه، .بوده است رضایت از مسکن ،اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و متغیر وابسته

عوامل  و عوامل اجتماعی و رضایت از مسکن، عوامل فرهنگی و رضایت از مسکنطة ة رابفرضی

 ی،مارآ ةجامعبررسی شده است.  ایروش پیمایش پرسشنامهبه ،اقتصادی و رضایت از مسکن

خانوار اصفهانی ساکن در  200ساکنان مسکن انبوه شهر اصفهان و حجم نمونه شامل  همةشامل 

انتخاب و با استفاده از ای،  سهمیهگیری  روش نمونههکه ب ستا بزرگ بوده یها آپارتمان

یید أسه فرضیه ت پژوهش،. در این اندهدرصد بررسی شد 95اطمینان  ةدر فاصل ی،ماری آها آزمون

ثر بر تقاضای مسکن انبوه در شهر ؤم بعد نیتر مهم ،شد و نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی

 است. اندک انبوه در اصفهان یها مسکنساکنان از رضایت  سطحو  روندشمار میبه اصفهان
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اجتماعی مربوط به رضایت مسکونی را بررسی کرد تا  نظام( در پژوهشی، 1976) انیبوکوم

ی مسکن عمومی در کانادا را مشخص کند. فرضیة ها پروژهعوامل مؤثر بر رضایت مردم از 

 ی،اجتماع -یاقتصادجران مانند پایگاه ی مستأاجتماعهای نظام  اصلی پژوهش این بود که ویژگی

زندگی و آشنایی با محله، بر  سبکة زندگی، میزان تعامل اجتماعی، چرخ مراحل، خانواراندازة 

گذارد. این تحقیق، از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه  از مسکن تأثیر می ها آنسطح رضایت 

تصادفی  طور بهکردند،  ی زندگی میخانواری که در مساکن عموم 601استفاده کرده است. از بین 

توزیع شد. براساس  ها آنمستأجر )زنان سرپرست خانوار( انتخاب شدند و پرسشنامه بین  199

های نظام اجتماعی متفاوت، واکنش متفاوتی به رضایت از مسکن  یژگیوها، پاسخگویانی با یافته

یت، از جمع کمهای  ه با خانوادههای پرجمعیت، در مقایس صورت که خانواده ینبددهند.  یمنشان 

، بر ارزیابی پرتراکممسکن عمومی رضایت کمتری دارند؛ زیرا زندگی در خانوادة بزرگ و خانة 

دلیل نیازهای بیشتر، زیاد به احتمال بهی پرجمعیت، ها خانوادهگذارد. برای  از مسکن تأثیر می ها آن

اداری با رضایت معنتأهل نیز رابطة است. وضعیت  فرساتر طاقت، کنامسکردن در این زندگی

زیاد  احتمال بهوالد، ی تکها خانوادهصورت که  ینبدی عمومی دارد. ها خانهنسبی مستأجران از 

ترند. همچنین پاسخگویان دارای  ی عمومی ناراضیها خانهی دووالدی، از ها خانوادهدر مقایسه با 

های عمومی دارند؛ چراکه احساس  انهاجتماعی باالتر، رضایت کمتری از خ -پایگاه اقتصادی

کند؛ بنابراین، ارزیابی  یمی عمومی، اعتبارشان را در چشم مردم کم ها خانهکنند زندگی در  یم

های دیگر این مطالعه  دهد. یافته های عمومی، ارزیابی اعضای جامعه را نشان می از خانه ها آن

یابد؛  یمی، نارضایتی ساکنان افزایش بیانگر آن است که با افزایش مدت اقامت در مسکن عموم

یابد، تعداد اعضای  یمهای عمومی ادامه  در خانه ها خانوادهی این زندگکه زیرا هنگامی

کند که همین امر سبب نارضایتی آنان شود و نیازها و آرزوهایشان تغییر می یمشان بیشتر  خانواده

واریانس و همبستگی زوجی نشان داده شد شود. همچنین در این پژوهش، با استفاده از آنالیز  یم

کنند، در مقایسه با افرادی  یم مکان نقلی عمومی ها خانهی خود، به ها خانهکه پاسخگویانی که از 

 خانه صاحبکه قبالً ترند؛ زیرا کسانی یناراضاند،  بودن را تجربه نکردهخانه صاحبگاه  یچهکه 

و همین عامل موجب نارضایتی  اند دادهاز دست  ی خصوصی خانه رافضا، کنترل خود بر اند بوده

یت، این فرضیه نیز که نوع خانة قبلی و رضایت از مسکن عمومی، رابطة درنهاآنان شده است. 

ی واحدها، به ها برجهای شهری و  معناداری با یکدیگر دارند، تأیید شد. پاسخگویانی که از خانه
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مستقل  یمهنخانواری یا تککسانی که از واحدهای کنند، در مقایسه با  می مکان نقلخانواری تک

 های مسکن عمومی، رضایت بیشتری دارند. کنند، در پروژه یم مکان نقلبه مسکن عمومی 

رضایت کاربران از مسکن و  ةکنند عوامل تعییندر پژوهشی،  (2005) کلکسی و برکوز

 ارزیابی عواملی ،طالعه. هدف این مرا مطالعه کردند شهری استانبول ةکیفیت محیط در منطق

، ویژگی اعضای پژوهششود. متغیر مستقل  رضایت از مسکن و کیفیت محیط می سببکه  است

 ،متغیر وابسته. های محیط خانه، امنیت، روابط با همسایه و ظاهر خانه است خانواده، ویژگی

با بیش از در میان مساکن انبوه  پژوهش،های این  رضایت از مسکن و کیفیت محیط است. نمونه

ای استفاده  گیری سهمیه از روش نمونه در این تحقیق، .انتخاب شده استنفر جمعیت  5000

اند، توزیع شده است. هانبوه بودمسکن ترکیه که دارای  ةپرسشنامه در پنج منطق 400و  هشد

 ترین عوامل مهم ،نتایجبراساس شده است.  انجامعاملی تحلیل روشبهها  دادههمچنین تحلیل 

ت در موضوع یمرکز افزایش سطح رضایت با توجه به سطح اهمیت به شرح زیر است:

ت از مناطق یساکنان، رضا یطیمح یها یژگیط در موضوع ویمح یو نگهدار یر، تعمیدسترس

ت، روابط خوب یط مسکن در موضوع امنیمح یت ساختاریت، امنیفیدر موضوع انواع ک یحیتفر

ط و مسکن. یمح موضوع در یکیزیظاهر ف یها یژگیو و هیدر موضوع روابط همسا یگیهمسا

که مرکزیت، تعمیر و نگهداری از محیط، رضایت از مناطق تفریحی،  نشان دادندتمام این عوامل 

تأثیرگذارترین عوامل بر  ،امنیت ساختاری محیط مسکن، روابط همسایگی و ظاهر فیزیکی

 ةمسکن در منطق یساز اطق انبوهاز مسکن و کیفیت محیط در من انافزایش رضایت کاربر

 روند.به شمار می استانبول

واحد مسکونی )تهویه،  های فیزیکی از ویژگی ساکنان رضایت ،(2012) عظیم ومحیط 

 و خدمات در واحد مسکونی وشو، اندازة آشپزخانه و اندازة منطقة مسکونی(شرایط شست

ی و اندازة راهروها و کش لولهاهروها، ی و تعمیر روشنایی در رکش لولهپله، خدمات  )شرایط راه

، مهدکودک)وجود مسجد، مناطق تفریحی،  ، رضایت از امکانات عمومیی زباله(آور جمعمناطق 

)امنیت، سطح جرم، انسجام جامعه و روابط  مسکونی ةو محیط اجتماعی در منطق بیمارستان و...(

و تکنیک پرسشنامه استفاده شده از روش پیمایش  پژوهش،. در این را مطالعه کردند همسایگی(

عنوان نمونه  خانوار به 100 ،مسکن عمومی در مالدیو ةواحد مسکونی منطق 228است. از 

میزان رضایت  هرچند ؛دارند اندکیساکنان رضایت  ، بیشترنتایج نشانبراساس  اند.شدهانتخاب 

کی در واحد مسکونی باالتر از رضایت از فضای فیزی یطورکل به ،از خدمات و امکانات عمومی
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این واحدهای  مالکانسطح رضایت است و نیز  و محیط اجتماعی در داخل مناطق مسکونی

موفقیت در  ،که صرفاً تأمین خانه مشخص شد . همچنیناست کمتر از مستأجران ،مسکونی

کند  رفع نیازهای واقعی مسکن تعیین می ،درواقعو  کندنمی مسکن را مشخص ةسیاست و توسع

شهروندان تحت  ةصرفه را برای هم به مسکن مناسب و مقرون ةتواند هدف ارائ ت میدول هک

 خیر. مالدیو فراهم کند یا یقانون اساس

شده این است که با دیدی های انجاموجه تمایز پژوهش حاضر با سایر پژوهش

 پردازد. یمشناختی به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از مسکن  جامعه

 مبانی نظری

 امتاق مدت
ی، بر دلبستگی به محلهای اجتماعی  و شبکه اقامتمتغیرهای مدت  1از نگاه کاساردا و جانویتز

، ثبات مسکونی در واحدهای همسایگی، بهترین ها آناعتقاد گذارند. به ی تأثیر میمحلی ها مکان

ن این است که ثبات، امکا ها آنی است. استدالل محلی ها مکانکنندة دلبستگی به  بینی یشپ

دهد و پیوندهای اجتماعی رسمی و غیررسمی را در  یمآشنایی و ارتباط همسایگان را افزایش 

تری را نسبت به  ی نیز خود دلبستگی قویمحلکند. پیوندهای اجتماع  یممیان ساکنان تقویت 

یری پیوندهای گ شکلدر  مهمرو، ثبات یکی از عوامل  یناکنند. از  یممحلة مسکونی ایجاد 

رود. از سوی دیگر، شمار میمتعاقب آن ارتقای دلبستگی به محلة مسکونی به اجتماعی و

یی که تحرک جغرافیایی ها محلهکند. در  یمهای مداوم و پیوسته را محدود تحرک، تعامل

باالست، برای ساکنان دشوار است که شناختی از یکدیگر کسب کنند و در روابط گروهی با 

کند، بسیاری از روابط گروهی  یمکه فردی محلة خود را ترک  یامهنگسایر افراد انسجام یابند. 

کنند.  یمشود. افراد، روابط گروهی را در محیط اجتماعی باثباتی برقرار  یخته میگس هم ازاو 

اجتماعی سازمانی  یبمعنای واقعی موجب سازد و به یمگیری این پیوندها را مختل  تحرک، شکل

 (.6: 1390امیرکافی و فتحی، شود ) می

دلبستگی عمیق به  مکان، سبب تقویت احساس رضایت،   (،1985) 2اعتقاد براون و ورنربه

پوردیهیمی و شود )دلبستگی به محیط و پیوستگی میان هویت فردی در گذشته، حال و آینده می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
1. Kasarda & Janowits 

2. Brown & Werner 
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محیط، محیط به  هفرد ب ةبا گذشت زمان و ایجاد عالق ،1تعبیر مارکوسبه (.8: 1391تورتقانی، 

 2بیان براون و پرکینزگیرد. به شود و احساس تعلق مکانی شکل می گاه روانی تبدیل میرک لنگی

صورت ناخودآگاه و براساس پیوندهای  است که طی زمان به یمثبت ةنیز تعلق مکانی شامل عالق

ها شکل گرفته  ها و محیط اجتماعی کالبدی آن شناختی بین اشخاص یا گروه و رفتاری، احساسی

: 1385 آورد )رضازاده، وجود میو جامعه را بهفرد  یتیچارچوب هو ،گونه عالقه ایناست. 

ی تصادفی ا رابطهی ساکن آن، ها و گروه ها کوچه ،ها خانهعقیده دارد اگر میان  3هالبواکس .(238

شهرشان را تخریب کنند و طبق  و محله، خانه توانستند یم ها انسان ،ودبرقرار ب مدت کوتاهو 

را تغییر داد. وقتی یک گروه انسانی در  ها انسانة رابط توان ینمی متفاوت بسازند، اما ا نقشه

اش، بلکه تفکراتش نیز  یرونیبتنها رفتار  نه، تسازگار اس شیها عادتکه با  کند یمی زندگی محل

 یابد یمانتظام  -دهند یمکه اشیای خارجی درمعرض دیدش قرار  -برپایة توالی تصویرهای مادی

 (.41: 1383یالکوف، ف)

توان گفت که مدت سکونت، شاخص خوبی برای ارزیابی رضایتمندی و  یمبنابراین، 

کنند، زمان  یمماندگاری در یک مکان است؛ زیرا ساکنانی که مدت طوالنی در یک محله زندگی 

د ، احتمال اینکه ساکنان، همسایگان خوسکونت مدت. اند داشتهبخشی به آن را  یتهوکافی برای 

، سکونتشدن مدت دهد؛ بنابراین، طوالنیشناخته شوند را افزایش می ها آنرا بشناسند و توسط 

 (.7: 1391پوردیهیمی و نورتقانی، شود ) یمی دلبستگبالقوه سبب افزایش  طور به

 روابط همسایگی و رضایت
عی عناصر شهری را از حیث تسهیل تا تضعیف روابط اجتما ،یکی از افرادی که با جدیت

 کایبزرگ آمر یشهرها یمرگ و زندگ ش،بود. جیکوبز در کتاب 4جین جیکوبز کرد، بررسی
شهر را شبیه به موجود  . ویی برای شهر استفاده کندشناختزیست ایهترجیح داد از استعار

شود و  یابد، دچار رکود و انحطاط می کند، بلوغ می شود، رشد می که متولد می ددان ای می زنده

 ها ها، پارک اند از: مردم، خیابان عناصر اساسی شهر عبارت دیدگاه وی، . ازکرداحیا  آن را توان می
های بدن انسانی  توانند بدون یکدیگر زندگی کنند و مانند ارگان ها. این عناصر نمی محله و

فشرده بود و اعتقاد  ةجیکوبز طرفدار محل. هستند که با یکدیگر پیوند و ارتباط نزدیک دارند

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
1. Marcus 

2. Brown & Perkins 

3. Halbwachs 

4. Jacobs 
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وجود چنین تنوعی در  .باید در کنار یکدیگر زندگی کنند ،های مختلف شت که افراد و خانوادهدا

شود که برای نگهداری انواع و اقسام  می« حیاتی ةتود»سبب پیدایش  ،یک محیط کوچک

شهری است که جرمی در آن  ،آل جیکوبز ضروری است. شهر ایده ی،امکانات و تسهیالت محل
ها را بهترین سازوکار  ندی نقش پلیس را ایفا کند. او مراقبت همسایهد و هر شهروشوقع ناو

 انسجام سبب ها ها و انسان گوید تنوع در کارکردها، ساختمان دانست. جیکوبز می تأمین امنیت می

ها در تعامل با  ها و فروشگاه در محله هموارهها  انسان ،شود. در چنین شرایطی می یاجتماع
 یردگ اجتماعی شکل مییة همسایگی یا به تعبیری سرما ةنوعی شبک ،ترتیبیکدیگرند. بدین

ی و نقش آن در اجتماعیری سرمایة گ شکل(؛ بنابراین، جیکوبز نیز برای 216: 1387 پور، )شارع
 کند. توجه میی محلبهبود کیفیت زندگی افراد، به منابع 

و  ها صورتین تر سادهی همسایگان، اساس ها تماسمعتقد است نزدیکی و  1رابرت پارک

ی و محلسروکار داریم. منافع  ها آنست که در سازمان زندگی شهری با ها انجمنترین  ییابتدا
که در نظامی که سکونت را اساس مشارکت یا گونه بهکنند؛  یمی ایجاد محل، دلبستگی ها انجمن

ان اجتماعی و شود. در سازم یمیاسی مبدل به اساس کنترل س داند، همسایگی یمدر امور عمومی 
ی است. همسایگی، بدون سازمان رسمی وجود دارد. محلین واحد تر کوچکسیاسی شهر، این 

شود تا  یمیگی تشکیل همسای ساختاری است که برپایة سازمان خودجوش محلانجمن، اقدام 
ی باشد. متأثر از عوامل پیچیدة زندگی شهری محلی دربارة منافع محلزبان گویای احساسات 

کنیم. همسایگی، تغییرهای جالبی یافته و انواع  خاطر تعلقتوانیم احساس  میاست که 
 (.65: 1383فیالکوف، است )کرده ی را ایجاد محلهای  اجتماع

 (محیط و رضایت از مسکن )نظریة امریگو و اراگونس
های پویا بین افراد و محیط امریگو و اراگونس، برای توضیح رضایت مسکونی، به مطالعة تعامل

 از: اند عبارتها شان پرداختند و سه نوع فرایند این تعامل را بیان کردند. این تعامل یمسکون

 محیط مسکونی با فرد: جنبة شناختی تعامل .1

کنند که به آن، شاخص کیفیت  یی ارزیابی میها شاخصافراد، محیط مسکونی خود را براساس 

آوردن شاخص کیفیت مسکونی، دستبهی گویند. امریگو و اراگونس، برامی 2شدهدرکمسکونی 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
1. Park 

2. Perceived Residential Quality Index 
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یعنی  ( درمورد عناصر اساسی محیط مسکونی استفاده کردند؛1982) 1از مدل تجربی کانتر و ریز

یلة افراد تولید وس بههای محیط مسکونی را برای ارزیابی  یژگیوها که  محله، مسکن و همسایه

که چهار بعد اساسی از شاخص  کند. نتایج مطالعات مختلف امریگو و اراگونس نشان داد یم

ة محیط دهند نشانکه  -اجتماعی پایین -با پایگاه اقتصادی دار خانهکیفیت مسکونی، برای زنان 

 اهمیت دارد. -شان است مسکونی

کند و  یمها اشاره  یرساختزدرمورد خانه، یک بعد کلی وجود دارد که به کیفیت یا اساس 

 مهمبا توجه به محله و مناطق اطراف آن، یک بعد  یک بعد خاص که به ازدحام اشاره دارد.

بعد  عنوان بهها  یههمساشده است. سرانجام، رابطه با درکوجود دارد و آن، امنیت مسکونی 

 چهارم مطرح است.

ی شورایی در ها خانهدر  دار خانههای  (، پژوهشی درمورد خانم1992اراگونس و همکاران )

ای که سه سال پیش از این شروع شده بود، چقدر عمیر و نوسازیاسپانیا انجام دادند تا بدانند ت

یرگذار است. نتایج نشان داد که بازسازی، تأثشان  دار از محیط مسکونی های خانه بر ارزیابی خانم

ی توجهشایان  طور بهاز این امر،  دار خانهی ها خانمتأثیری مثبت بر روابط محله دارد؛ زیرا تصور 

حال، همان عامل، بر امنیت مسکونی تأثیر منفی  ینبااد یافته است. در مدت سه سال بهبو

گذارد؛ چراکه تصور از ناامنی در طول بازسازی افزایش یافته است و این امر ممکن است  یم

ی اجتماعی باشد که در طول این فرایند، کنترل اجتماعی را از ها شبکهمتأثر از شکست موقت 

ی بر تغییر توجهکار، تعمیر مسکن یا نوسازی است که تأثیر شایان بین برده بودند. نوع دیگر این 

نوسازی شده  شان خانهی که دار خانههای مربوط به ارزیابی کیفیت مسکن دارد. زنان  شناخت

 ی خود دارند.ها مسکناست، ارزیابی بسیار بهتری از 

 ة عاطفیجنب محیط مسکونی با فرد: تعامل .2

 شان اشاره دارد.یا منفی افراد نسبت به محل زندگیجنبة عاطفی، به احساس مثبت 

خواستند بدانند که کار نوسازی و بازسازی شهر، چه تأثیری بر میزان  یمامریگو و اراگونس 

هایی که  متوجه شدند که میزان رضایت از مسکن در خانم ها آنرضایت مسکونی ساکنان دارد. 

که بازسازی، تأثیری  یدرحالداشته است؛ شده، تغییر شایان توجهی ن هایشان نوسازی خانه

ی زود بهشان قرار بود ی که محلهدار خانهی ها خانممتفاوت دارد. میزان رضایت از مسکن 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
1. Canter & Rees 
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 محلهدر  بازسازی کهها بود  سه سال بعدتر آن مسکونی رضایت احساس از بازسازی شود، کمتر

از این  مکان نقلتی بر کسانی که قصد ؛ بنابراین، بازسازی ممکن است تأثیر مثبده بودرسی به پایان

 را دارند، بگذارد؛ حتی اگر هنوز انجام نشده باشد. ها خانه

 محیط مسکونی با فرد: جنبة رفتاری تعامل .3

اش داشته باشد، رفتارش با این  یمسکوندر این راستا، اگر فردی نگرش مطلوبی به محیط 

ها،  یههمساه، داشتن روابط خوب با نگرش سازگار است؛ مانند: نگهداری از خانه و محل

 های محله و... . یتفعالمشارکت در 

اند یا هکه در مسکن خود، بهسازی ایجاد نکردامریگو و واراگونس اظهار داشتند کسانی

اند،  های اجتماعی مانند مواد مخدر و سرقت انجام ندادههایی در محلة خود برضد مشکل فعالیت

دیگر، مشارکت در  عبارتبهها را در محلة خود دارند. ه این مشکلکسانی هستند کتر از  یراض

ها، مربوط به درجة باالیی از رضایت از مسکن  یههمساهای محله و فراوانی مالقات با  یتفعال

 (.49: 1997امریگو و اراگونس، شود ) می

 نظری چارچوب
بخشی به موجب هویتهای کاساردا و جانویتز، زندگی طوالنی در یک مکان، براساس نظریه

شود. همین عامل، با ایجاد حس تعلق مکان، به محیط مسکونی دلبستگی ایجاد  می محیط زندگی

گذارد. درمقابل، تحرک زیاد در یت، بر رضایت از محل زندگی افراد تأثیر میدرنهاکند و  می

ن شود و ای یختگی روابط اجتماعی میگس هم ازهویتی و  های مسکونی، موجب بی محیط

گذارد. از دیدگاه جیکوبز، شبکة روابط هویتی، بر رضایت از محیط مسکونی تأثیر منفی می بی

گونه که زندگی افراد در کنار یکدیگر، شود. بدین همسایگی، نوعی سرمایة اجتماعی تلقی می

از  کیهربودن این ارتباط، شود و درصورت مثبت موجب ایجاد تعامل و ارتباط همسایگان می

 یت محله و مشارکت اجتماعیامنهایی درجهت حفظ  ان برای بهبود شرایط محله، گامهمسایگ

دارند. این رفتارها بر رضایت افراد از خانه و مسکن  یبرمدر محله و تقویت روابط همسایگی 

های تجربی پیشین، تأثیر نوع خانه بر گذارد. در این تحقیق براساس پژوهشتأثیر می ها آن

 گیرد. یمقرار رضایت نیز مدنظر 
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 های پژوهش فرضیه
 در محلة مسکونی، بر رضایت از مسکن مؤثر است. اقامتمدت  .1

 ، بر رضایت از مسکن مؤثر است.گانیهمسا. روابط خوب با 2

از مسکن، تفاوت  ها آن. بین نوع خانة پاسخگویان )ویالیی یا آپارتمانی( با میزان رضایت 3

 معناداری وجود دارد.

 روش پژوهش

روش پیمایش انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش، شامل تمامی واحدهای ن مطالعه، بهای

، 1390که مطابق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  استمسکونی شهر همدان 

یرآپارتمانی( است. غواحد  70،587واحد آپارتمانی و  89،379واحد مسکونی ) 159،966شامل 

خانوار انتخاب شدند، اما  246از فرمول عمومی کوکران استفاده شد و برای تعیین حجم نمونه، 

خانوار  384گیری، این تعداد به  دلیل افزایش سطح اطمینان نتایج و کاهش خطای اندازهبه

ای  یری احتمالی از نوع خوشهگ نمونهیری در این پژوهش، گ نمونهشیوة  افزایش یافت.

 ها آنهایی که جمعیت آماری در  ا فهرست تمام خوشهصورت که ابتد ینبد .استی ا چندمرحله

 مرحلةگیری تصادفی انجام شد. در  ها نمونه است، تهیه شد. سپس از این خوشه شدهپخش 

های هر خوشه مشخص شد و از واحدهای درون این  یبند بلوکها و  بعدی، محتوای خوشه

شده مطالعه حدهای انتخابگیری صورت گرفت. درنهایت، وا تصادفی نمونه صورت بهها  خوشه

شدة شهر، شامل مناطق استادان، ی مشخصها منطقهشدند. پرسشنامه در درب منازل افراد در 

قلعه، حصار، زینبیه و سبدبافان توزیع شد. متخصصان، سعیدیه، آقاجانی بیگ، ذوالریاستین، حمام

ردند تا احتمال ک یمسال پرسش  18که محققان و پرسشگران، از افراد باالی صورت ینبد

هفته طول کشید و در  5حدود  ها دادهی آور جمعهای نادرست و غیردقیق به حداقل برسد.  پاسخ

 به محققان یاری رساندند. ها دادهآوری  این زمان، دو پرسشگر در جمع

 تعریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم

ی متقابل در ها عدتمسابر : وبر همسایگی را روابط متقابل اجتماعی مبتنیهمسایگی روابط

داند که  یمداند. کلر، همسایگی را منطقة جغرافیایی  یمهای مختلف اضطراری و بحرانی  یتوضع

گیرد. این منطقه ممکن  یمهای همسایگی در آن انجام  همسایگان در آن سکونت دارند و فعالیت
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باشد دار  یشهراست محدودة مشخص با مرزهای کامالً معین و آداب و رسوم قدیمی و 

وجود »کردن این مفهوم، از نه گویه با عنوان عملیاتی(. برای 200: 1389)سروستانی و نوروزی، 

گرفتن رساندن همسایگان به یکدیگر در مواقع ضروری، قرض ها، یاری یههمساروابط خوب بین 

وسیله از همسایگان، مشورت با همسایگان درمورد مسائل شخصی، سپردن خانه به همسایه 

خاطر کردن محله، ترک محله بهبا همسایگان قدیمی درصورت عوض وآمد رفتام سفر، درهنگ

ی همسایگان در سروصداکشیدن همسایگان در زندگی یکدیگر و مزاحمت همسایگان، سرک

 ای، از کامالً موافق تا کامالً مخالف سنجیده شد. ینهگز، در قالب طیف لیکرت پنج«محله

ساکنان و  ی سکونتی عبارت است از شکاف میان آمالرضایتمند :رضایتمندی سکونتی

 رود یمکار ها و احساسات ساکنان بهها در محیط سکونت که برای ارزیابی ادراکنیازهای آن

هایی در سطح سنجش ترتیبی در قالب  ی سنجش این مفهوم، از گویهبرا (.93: 1981)گالستر، 

تعداد  وآمد هنگام شب در محله، ترفوضعیت امنیت محله، رضایت از »طیف لیکرت شامل 

شلوغی میزان ، در محله وآمد افراد معتاد رفتمیزان  ،یراخدر شش ماه و محله  خانه از سرقت

ماه گذشته، رضایت از بهداشت محله، رضایت از  ششو نزاع بین همسایگان در  یریمحله، درگ

« از زندگی در محله رضایتو  رضایت از کیفیت آسفالت محله نور و روشنایی محله در شب،

 استفاده شد.

 اعتبار و پایایی

ی مناسب است. ها دادهی و دراختیارداشتن آور جمعآوردن نتایج معتبر، دستبهیکی از لوازم 

ی، اعتبار و روایی کافی داشته ریگ اندازههای مناسب آن است که شیوة  آوردن دادهدستشرط به

قیق، از اعتبار محتوایی خاصه، از نوع صوری آن و در این پژوهش، با توجه به شرایط تحباشد. 

 ها، از نظر متخصصان این حوزه استفاده شد. یهگوبرای تدوین پرسشنامه و سنجش 

صورت که ابتدا در قالب سنجش پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ صورت گرفت. بدین

در پرسشنامه، سه محلة شده ی گنجاندهها معرفها و  یهگوآزمون مقدماتی، برای سنجش درستی 

تصادفی  طور به پرسشنامه 30( انتخاب شدند و حصارامامبیگ و  یآقاجانشهر همدان )استادان، 

بررسی شد. پس از محاسبة  نظردر بین خانوارها توزیع شد. سپس نتایج در سطح نمونة مورد 

 شدند، حذف شدند. آمدن پایایی کل میهایی که سبب پایینپایایی، پرسش
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 ی تحقیقها شاخص. میزان پایایی 1 جدول

 رضایتمندی سکونتی روابط همسایگی شاخص

 72/0 74/0 ضریب آلفا

 ها یافته
بعد شود. از  های پاسخگویان ارائه میدر اینجا مختصری از سیمای نمونة آماری و ویژگی

درصد را زنان تشکیل  5/55پژوهش را مردان و  کنندگان مشارکتدرصد  5/44 یت،جنس

دهد و  درصد بیشترین فراوانی نمونه را تشکیل می 8/25سال با  34تا  25سنی  گروههند. د یم

درصد و گروه سنی  5/18سال با  25درصد، گروه سنی زیر  8/19سال، با  54تا  45گروه سنی 

های بعدی قرار دارند. کمترین فراوانی نمونة مورد مطالعه، درصد در رتبه 4/16سال با  44تا  35

 7/6و  8/12ترتیب با سال و باالتر، به 65سال و گروه سنی  64تا  55به گروه سنی مربوط 

درصد را افراد مجرد تشکیل  6/26اند و درصد پاسخگویان متأهل 70 حدود .استدرصد 

درصد، تحصیالت ابتدایی )خواندن و  8/18سوادند.  یبدرصد از افراد نمونه،  5/6دهند.  می

درصد از پاسخگویان، دیپلم  4/34راهنمایی دارند و سطح تحصیالت نوشتن یا سواد قرآنی( و 

درصد  5/7دیپلم و لیسانس و  درصد پاسخگویان، دارای تحصیالت فوق 8/32ترتیب، است. به

درصد افراد نمونه  3/26ند. دار خانه (درصد 9/33زنان نمونه ) بیشترلیسانس و باالترند.  فوق

دهند. شایان ذکر است  درصد را کارمندان تشکیل می 2/11درصد بازنشسته و  3/14شغل آزاد، 

درصد افراد نیز در  2/11دهند و  درصد از پاسخگویان پژوهش را افراد بیکار تشکیل می 1/3که 

 7/16و  مالک خانه کنندگان شرکت بیشتر شوند. شغلی سایر، شامل دانشجو و محصل می گروه

باال، مسکن بیشتر پاسخگویان ویالیی است.  یها دادهتوجه به  بامستأجرند.  ها آندرصد 

 7/35خانوادة  دهند. درصد از مساکن پاسخگویان پژوهش را تشکیل می 43های آپارتمانی،  خانه

تعلق  نفره هفتهای است و کمترین فراوانی به افرادی با خانواده چهارنفرهدرصد پاسخگویان 

 دارد.

کنند.  ل است که در محلة خود زندگی میسا 10درصد افراد مورد مطالعه، کمتر از  4/46

درصد از  1/10سال و  30تا  21درصد بین  8/13سال،  20تا  11درصد افراد، بین  7/29

 مدتپاسخگویان،  بیشترکنند.  یمسال است که در محله زندگی  30کنندگان، بیشتر از  مشارکت

 30رادی است که بیش از سال عنوان کردند. کمترین فراوانی، مربوط به اف 10 یرزرا  سکونت



 

 

 

 
 

 1394، پایيز 3، شمارة 4در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 470 

  

 

اند شده، بزرگ اند آمدهدنیا در همین خانه به اند داشتهکنند که اظهار  یمخانة خود زندگی  سال در

گاه حاضر نیستند  یچهعلت، همینو در این خانه خاطرات بسیاری دارند. به اند کردهو ازدواج 

سکن )متغیر وابستة پژوهش( را میزان رضایت پاسخگویان از م 2این خانه را ترک کنند. جدول 

 دهد. یمنشان 

 میزان رضایت از مسکن برحسب. توزیع فراوانی پاسخگویان 2جدول 

 رضایت از مسکن فراوانی درصد

 پایین 51 3/13

 پایینمتوسط روبه 121 5/31

 باالمتوسط روبه 163 4/42

 باال 49 8/12

 مجموع 384 100

 

دهد. براساس  عام نشان می صورت بهدان را یت از مسکن در شهر همرضا ،2جدول 

درصد مردم همدان از مسکن، در حد متوسط است.  70های پژوهش، رضایت بیش از  یافته

درصد رضایت  3/13کردند، رضایت باال و  ی که در آن زندگی میا خانهدرصد افراد، از  8/12

 اندک دارند.

 های استنباطی یافته
 چراکهم پژوهش، از رگرسیون خطی ساده استفاده شده است؛ های اول و دوبرای آزمون فرضیه

دنبال تبیین مقادیر ای است و محققان به سطح سنجش متغیر مستقل و وابستة پژوهش، فاصله

 متغیر وابسته، از روی مقادیر متغیر مستقل هستند.

 اقامت با رضایت از مسکن مدترابطة 

متغیر مستقل  دهد یماست که نشان  01/0برابر  شده لیتعد، مقدار ضریب 3براساس جدول 

کند و مطابق درصد از تغییرات متغیر وابسته رضایت از مسکن را تبیین می 01/0، اقامتمدت 

 است. 13/0نیز در این رابطه، مقدار بتا  4جدول 
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 مدت اقامت با رضایت از مسکن رابطةی مربوط به برازش مدل در ها آماره. 3جدول 

 . نتایج ضرایب تأثیر رگرسیونی مدت اقامت بر رضایت از مسکن4جدول 

 مدل
 استانداردشدهضریب رگرسیون  ضریب رگرسیون استانداردنشده

T Sig 

B خطا  B 

 127/0 -53/1  30/0 -458/0 مقدار ثابت

 007/0 73/2 13/0 01/0 042/0 ت اقامتمد

گذارد، در آخر این فرضیه که مدت اقامت در محلة مسکونی، بر رضایت از مسکن تأثیر می

 تأیید شد.

 ی و رضایت از مسکنگیهمساروابط 

االیام، برای شهروندان مهم بوده است. با  یمقدوکیف روابط همسایگی در شهرهای ایران، از کم

شود.  با همسایگان، نوعی سرمایة اجتماعی نصیب فرد و خانوادة وی می گسترش روابط فرد

دلیل بهبود شرایط و تحرک افراد معموالً دوست ندارند محلة خود را عوض کنند، مگر به

 10شود، روابط همسایگی  مشاهده می 5که در جدول  گونه هماناجتماعی یا از سر اضطرار. 

 کند.مسکن را تبیین میدرصد متغیر وابسته، یعنی رضایت از 

 یگی با رضایت از مسکنهمساروابط  رابطةی مربوط به برازش مدل در ها آماره .5جدول 

 مسکنهمسایگی بر رضایت از  روابط. نتایج ضرایب تأثیر رگرسیونی 6جدول 

 مدل
 استانداردشدهضریب رگرسیون  ضریب رگرسیون استانداردنشده

T Sig 
B خطا B 

 000/0 -36/6  73/0 -66/4 مقدار ثابت

 000/0 80/6 32/0 02/0 16/0 یگیروابط همسا

 

 خطای استاندارد برآورد شده یلتعدتعیین ضریب تعیینیبضر ضریب همبستگی مدل

1 13/0 019/0 017/0 81/3 

 خطای استاندارد برآورد شده یلتعدتعیین ضریب تعیینضریب ضریب همبستگی  مدل

1 32/0 10/0 10/0 63/3 
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برای متغیر روابط همسایگی  استانداردشدهدهد ضریب رگرسیونی  یمنشان  6جدول 

توان گفت متغیر روابط  یمدار است؛ بنابراین،  یمعن 01/0از  رت کوچکخطای  در سطح(، 32/0)

همسایگی، بر رضایت از مسکن مؤثر است؛ یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر 

یابد.  یمانحراف استاندارد افزایش  32/0مقدار روابط همسایگی، میزان رضایت از مسکن، به

 .شودیجه، فرضیة دوم نیز تأیید میدرنت

 ویالیی یا آپارتمانی( و رضایت از مسکنخانه )نوع 

ی( و متغیر وابستة رضایت از مسکن دووجهمتغیر مستقل این فرضیه، نوع خانه )اسمی 

نمونة مستقل، برای آزمون این فرضیه استفاده شده  دو Tی( است؛ بنابراین، از آزمون ا فاصله)

 است.

ی ویالیی زندگی ها خانهکن کسانی که در ، میزان رضایت از مس7مطابق با مقادیر جدول 

و  -34/1برابر  tدهد آمارة نشان می ها افتهی آپارتمانی چندان متفاوت نیست. یها خانهکنند، با  می

توان  ؛ بنابراین، میدشو یمو این فرضیه رد  ستیناست که معنادار  17/0 ،حاصلسطح معناداری 

 های آپارتمانی و ویالیی، تقریباً یکسان است. هنتیجه گرفت میزان رضایت از مسکن ساکنان خان

 نوع خانه برحسبة مستقل رضایت از مسکن دو نمون T. نتایج آزمون 7جدول 

 آزمون آماری خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد رضایت از مسکن

 = 17/0sig 270/0 007/4 -065/0 219 ویالیی

34/1- =t 281/0 61/3 467/0 165 آپارتمانی 

 گیری یجهنت
مسکن، تنها یک سرپناه ساده نیست؛ بلکه معرف منزلت فرد، شاخص دارایی و نیز بیانگر سبک 

. طی سالیان گذشته، تولید، توزیع و تهیة مسکن در شهرهای ایران، استزندگی خانوار نیز 

است و  ها چشمگیرتر بودهدستخوش تغییرهای بسیاری شده است. در شهر همدان، این تحول

ترین  ها، بخش مسکن، یکی از فعال گذاری در دیگر عرصه های سرمایه دلیل نبود فرصتبه

دالیل متعددی از جمله کمبود زمین، گذاری و فعالیت بوده است. به های سرمایه حوزه

جایگاه زمین و ملک در فرهنگ  ی خوب ووهوا آبمهاجرپذیری زیاد، نزدیکی نسبی به تهران، 

کند.  یمقیمت زمین و امالک شهری در همدان با شهری چون تهران برابری  انی،شهروندان همد
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متحول شده است. شناخت عوامل  شدت بههای آن نیز  شکل تولید مسکن و کارکرد و کاربری

کند تا با آگاهی از میزان رضایت مردم از  رضایت از مسکن، به مدیران و طراحان کمک می

ایی درجهت بهبود کیفیت زندگی افراد بردارند. در بیشتر ه شان گام یمسکونو محیط  مسکن

ازحد بر عوامل کالبدی توجه شده و به سایر  یشبهای مربوط به رضایتمندی سکونتی، مطالعه

 که باید توجه نشده است. گونه آنویژه عوامل اجتماعی، عوامل، به

ت و رضایتمندی اقام مدتدهد همبستگی مثبت و ضعیفی بین نتایج این پژوهش نشان می

اند، با گذشت زمان مدت زیادی در یک محله ساکن وجود دارد. افرادی که مسکنشانافراد از 

رضایت بیشتری  شود یمو همین امر سبب  کنند یمنوعی عالقه و تعلق خاص به محله پیدا 

( 1974) تزیجانوباشند و ترک محله برایشان دشوار باشد. این نتایج با نظریة کاساردا و  داشته

 همخوانی دارد.

دهد روابط همسایگی، بر رضایت افراد از مسکن مؤثر است؛ نشان می ها افتههمچنین ی

نیز  معنا که اگر همسایه خوب و مناسب باشد، حتی زندگی در خانة نامناسب یا محقربدین

، موجب سروصداو برعکس؛ زندگی در کنار همسایگان نامناسب و پر شود یمارزشمند تلقی 

 ( مطابقت دارد.2005برکوز ). این نتایج، با یافتة کلکسی و شود یمایتی از مسکن نارض

سخن آخر آنکه عوامل اجتماعی، تأثیر بسیاری بر رضایت شهروندان همدانی از مسکن دارد. 

مدیران شهری( ) یشهرساز، طراحان و معماران )سازندگان( شورا و شهرداری و راه و رو نیااز 

هایی مانند بازنگری در قوانین مالک و توانند با اقدام ( میبرداران بهره) و مردم و شهروندان

ساله و بیشتر(، ارتقای مثالً پنجبلندمدت )مستأجر در مقیاس محلی و ملی، تنظیم قوانین اجارة 

های فرودست شهری برای نگاهداشت جمعیت بومی از طریق بهسازی کالبدی و اجتماعی محله

ی برای تقویت تعلق و مشارکت ا محلهو نهادهای  ها گروهشهری، تشکیل و بازآفرینی پایدار 

ی ها قرارگاهها، ایجاد فضاهای سبز دارای اجتماعی در محله، کمک به ثبات جمعیت محله

هایی که تراکم باالیی از واحدهای مسکونی را های اجتماعی در محلهرفتاری و برقراری تعامل

واحد دارند، درجهت  10هایی که بیش از  بی( در ساختماندارند و اختصاص فضای مشترک )ال

 کنند.ی را ایفا میمهمتقویت روابط همسایگی نقش 
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 سپاسگزاری

ی رضایت از مسکن شناخت جامعهنامة کارشناسی ارشد با عنوان بررسی  این مقاله، برگرفته از پایان

، از مرکز مطالعات و لهیوس نیبد. استی اقتصادی و اجتماعی آن در شهر همدان ها کننده نییتعو 

را برعهده داشتند،  نامه انیپاهای شورای اسالمی شهر همدان که حمایت مالی این  پژوهش

 .شود یمقدردانی 

 منابع

 (، 1391؛ حیدرخانی، هابیل؛ عبدالمحمدی، امیر؛ فیروزآبادی، آمنه و طیبی، ناهید )، مهدیابراهیمی

تخصصی  ةفصلنام، «اصفهان ز مسکن شهری شهرثر بر رضایت مشتریان اؤبررسی عوامل م»

 .170-149: 18 ةشمار زاد شوشتر،آدانشگاه  یاجتماع علوم

 بررسی عوامل مؤثر بر دلبستگی به محلة مسکونی »(، 1390ی، مهدی و فتحی، شکوفه )رکافیام

 .26-1: 1، شمارة مجلة مطالعات اجتماعی ایران، «مطالعة موردی شهر کرمان

 هویت و مسکن: بررسی ساز و کار تعامل »(، 1392و نورتقانی، عبدالمجید ) پوردیهیمی، شهرام

 .18-3: 141، شمارة فصلنامه مسکن و محیط روستا ،«هویت ساکنین و محیط مسکونی

 به هویت مکانی در  شناسانه جامعهو  شناسانه روانرویکردی »(، 1385) هاضیر، رضازاده

نتشارت شرکت ا ی شهرهای جدید، تهران:لمللا نیبمجموعه مقاالت همایش  ،«شهرهای جدید

 .عمران شهرهای جدید

  ارزیابی میزان کیفیت »(، 1387، محمد )زاده یعسگر، زهرا و زاده یعسگررفیعیان، مجتبی؛

 علومفصلنامة مدرس  ،«ی سکونتی با تأکید بر رویکرد رضایتمندی در محلة نوابها مجتمع

 .212-197: 1، شمارة انسانی

 بررسی ارتباط بین مشارکت در روابط »(، 1389ی، رحمت اهلل و نیمروزی، نوروز )صدیق سروستان

-186: 2، شمارة فصلنامة دانش انتظامی، «همسایگی و احساس امنیت در محالت شهر مشهد

220. 

 تهران: انتشارات سمت.شناسی شهری جامعه(، 1391) دحموم پور، شارع ، 

 نتشارات ارجمة عبدالحسین نیک گهر، تهران: ت ،جامعه شناسی شهر (،1383) لفیالکوف، یانک

 آگه.

 ( 1378گیفورد، رابرت ،)« فصلنامة ، ترجمة وحید قبادیان، «ی مسکونیها طیمحروانشناسی

 .98-71: 3، شمارة معماری و فرهنگ
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