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 چکیده

هیای   سازی مسکن و مجتمع تحوالت صد سال اخیر کشور درزمینۀ نظام اقتصادی، سیاسی و کمبود زمین، ایدۀ انبوه

هیای مسیکونی در اییران مشیاهده      ای که در بررسی روند ایجاد مجتمع نکتهمسکونی را در شهرها رقم زده است. 

هیای   ریزی و طراحی غالب مجتمیع  شود، این است که همواره از توجه به اصول و معیارهای شهرسازی در برنامه می

ضیوع  انید. درنتیجیه، ایین مو    گونه مساکن از ایجاد محیط مطلوخ مسکونی فاصله گرفته مسکونی کاسته شده و این

باعث نارضایتی ساکنان شده است. اولین گام در جهت دستیابی به محیط مطلیوخ و رضیایت سیاکنان، شناسیایی     

هیای مسیکونی    طوری که شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی ساکنان مجتمیع  عوامل مؤثر بر رضایتمندی است؛ به

ها و جلیوگیری   کیفیت زندگی در آن مجتمعریزی برای ارتقای  تواند در جهت تحلیل وضع موجود سکونت، برنامه می

های مسیکونی در   از تکرار نواقص مفید باشد. بدین خاطر، مقاله حاضر به ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان مجتمع

روش تحقییق در ایین   شهر کشور و شناسایی عوامل مؤثر بر آن پرداختیه اسیت.    عنوان دومین کالن شهر مشهد به

نامه( اسیت. جامعیۀ    ها به دو صورت اسنادی و پیمایشی )پرسش آوری داده روش جمع تحلیلی و -پژوهش توصیفی

های مسکونی در شهر مشهد هستند. این پژوهش از طریق انتخاخ جامعۀ نمونه، با  آماری پژوهش، ساکنان مجتمع

ه از فرمول آلفای ها هم با استفاد نامه نامه انجام شده است. روایی پرسش استفاده از روش کوکران و تکمیل پرسش

افیزار لییزرل و    ها نییز از نیرم   به دست آمد که نمایانگر روایی مطلوخ است. برای تحلیل داده 0.7کرونباخ، بیش از 

روش الگوسازی معادالت ساختاری استفاده شده است. براساس نتایج مجموعه عوامل کیفیت محیطی یعنی عوامل 

بر میزان رضایتمندی سکونتی تأثیرگذار هستند. عامل عملکردی با محیطی  زیباشناختی و زیست -عملکردی، تجربی

های شخصی، اجتماعی و فرهنگی از عامل رضایتمندی دارای رابطۀ معنادار است؛ اما با زیرعامیل محیطیی    زیرعامل

 رابطۀ معناداری ندارد.
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 ن مسئلهبیا

 1افزایش سریع جمعیت شد )جانسون، تحوال  پیچیدۀ اقتصادی و فنی که پس از انقالب صنعتی شکل گرفته بود، موجب

( و این روند شتابان افزایش جمعیت و رشد سریع شهرنشینی، باعث نیاز هرچه بیشتر به توسعۀ فضایی شـهرها  18: 1998

های ناشی از توسعۀ افقـی شـهر )محصـوربودن بـین      به محدودیت ا توجه ترتیب، ب (. بدین2: 1390شد )عادلی و دیگران، 

جـویی ناشـی از مقیـاس( ضـرور  توسـعۀ عمـودی و احـداث         ارتفاعا  و موانع طبیعی( و مسئلۀ صرفۀ اقتصادی )صرفه

ین در مراکـز  منظور استفادۀ بهینـه از زمـ   ها در ابتدا به (. این ساختمان25: 2012، 2های بلند احساس گردید )بت ساختمان

هـا در سـایر    های بیشتری برای احداث آن زمان با گسترش شهرها، ضرور  تدریج هم شهرهای بزرگ ساخته شدند  اما به

توان علـل متفـاوتی بـرای     های مختل  تاریخی می (. البته در طول دوره59: 1388مناطق شهری احساس شد )گالبچی، 

سازی را در برتـری و قـدر ، سـودآوری اقتصـادی و      ی، عامل اصلی بلندمرتبهطور کل سازی یافت  اما به میل به بلندمرتبه

 (. 204: 2010، 3وجو کرد )رایلی جستتوان  میهای گسترش شهری  محدودیت

در کشور ایران نیز تحوال  درزمینۀ نظام اقتصادی و سیاسی باعث افزایش سریع جمعیت شهرها و گسترش شهرنشـینی  

هـای   بر افزایش جمعیت، کمبود زمین، زیادبودن قیمت زمین و محدودیت (. عالوه1389مدزاده، مرد و مح گردیده است )خلیل

عنـوان   (. در این راسـتا، تولیـد انبـوه مسـکن بـه     1: 1389زاده و دیگران،  توسعۀ افقی، توسعۀ عمودی شهر را رقم زد )ابراهیم

شهرهایی همچون شهر مشهد کانون توجه جدی  ر کالنالگویی با مزایایی نظیر توجیها  فنی، اقتصادی و زمانی، باالخص د

 سازی مسکن در شهرها دانست.   توان تجلی کالبدی ایده انبوه های مسکونی را می قرار گرفته است و مجتمع

شود، این است کـه همـواره از توجـه بـه      های مسکونی در ایران مشاهده می ای که در بررسی روند ایجاد مجتمع نکته

گونه مساکن از ایجاد  های مسکونی کاسته شده و این ریزی و طراحی غالب مجتمع شهرسازی در برنامه اصول و معیارهای

شـوند و طراحـی    ها ساکنان نادیده گرفته می اند. عالوه بر آن، در طراحی مجتمع مسکونی فاصله گرفته« محیط مطلوب»

کنان همـاهنگی نـدارد و بـه همـین دلیـل، میـزان       وسـیلۀ سـا   کارگیری فضا به ها با نوع و چگونگی به ساختار این مجتمع

(. این مسئله در حالی است که مسـکن  104: 1390ها سیر نزولی دارد )ذبیحی و همکاران،  رضایتمندی ساکنان از مجتمع

، 4وری اقتصادی فرد است )جیبوی یکی از نیازهای اساسی انسان و دارای تأثیرا  عمیقی بر سالمت، رفاه اجتماعی و بهره

ترین عامل هستند، معنای هر مکان بـدین وابسـته    (. از آنجا که در سنجش مطلوبیت هر مکان، مردم اساسی307: 2010

کند و در پاسـخ بـه نیازهـای ایشـان کاراسـت.       است که این اثر تا چه اندازه آسایش، آرامش و رضایت مردم را تأمین می

توانـد نقـش مهمـی در سـاخت      یـا نارضـایتی سـاکنان مـی     درواقع، دستیابی به درکی درست از عواملی مؤثر در رضـایت 

 (. 264: 1999، 5های مسکن موفق بازی کند )مکس لو سیاست
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 655 های مسکونی در مشهد بررسی تأثیر عوامل کیفیت محیطی بر رضایتمندی ساکنان در مجتمع

وجودآمدن محیطـی باکیفیـت و عـواملی     کند که باعث به مجموعۀ این عوامل، ضرور  شناخت عناصری را تبیین می

این عوامل سبب افزایش رضایتمندی از سـکونت در  شود که در ارتقای ارتباط انسان با این محیط نقش اساسی دارند.  می

ریـزان   کنـد. بنـابراین، طراحـان و برنامـه     ها را تضمین مـی  شود و پایداری زندگی در این مجتمع های مسکونی می مجتمع

لی کردن هیچ اص اهمیت به این عوامل و نیازهای کاربران، به طراحی و تولید بپردازند و امکان دیکته توانند بی شهری نمی

(. در این راستا، شناسـایی عوامـل مـؤثر بـر     1388نژاد و صادقی،   پذیر نیست )محمودی ها امکان به ساکنان در این مجتمع

ریزی برای ارتقای کیفیت  تواند در جهت تحلیل وضع موجود سکونت، برنامه های مسکونی می رضایتمندی ساکنان مجتمع

هـایی درزمینـۀ شناسـایی     ترتیب، ضـرور  پـژوهش   اقص مفید باشد. بدینها و پیشگیری از تکرار نو زندگی در آن مجتمع

شـود. لـیکن هـدف پـژوهش حاضـر، ارزیـابی میـزان         های مسکونی احسـاس مـی   عوامل مؤثر بر رضایتمندی از مجتمع

های مسکونی شهر مشهد و شناسایی عوامل مؤثر بر این رضایتمندی است. از این رو، انجـام   رضایتمندی ساکنان مجتمع

های مسکونی متناسـب   ریزی کارآمد مجتمع ریزی برای طراحی و برنامه گذاری و برنامه تواند به سیاست پژوهش حاضر می

 با نیازهای ساکنان کمک کند. بر این اساس، سؤال اصلی تحقیق به شر  ذیل است:

 گذار است؟شهرداری مشهد تأثیر 9های مسکونی منطقۀ  چه عواملی بر میزان رضایتمندی ساکنان مجتمع

 

 پیشینه

به اهمیت موضوع مورد مطالعه، مطالعاتی تاکنون در این زمینه انجام شده است که در زیـر بـه چنـد نمونـه از آن      توجه با 

 شود: اشاره می

ها در مقالۀ خود به بررسـی تـأثیر    ( اشاره نمود. آن2006و همکارانش ) 1توان به مقالۀ بنایتو در مطالعا  خارجی می -

آوری  نامـه جمـع   های تحقیق با استفاده از پرسش اند. داده دراک محیط مسکونی بر احساس تعلق به محله پرداختهکیفیت ا

هـزار نفـر کشـور    400تـا   50های متوسط و پایین ازنظر اقتصادی در شهرهای با جمعیـت   شده است. جامعۀ آماری محله

هـای   یق عوامل مؤثر بر کیفیت ادراک محیط مسکونی جنبـه نفر است. براساس نتایج تحق 1488ایتالیا و نمونۀ آماری نیز 

های  های انسانی )مردم و روابط اجتماعی(، جنبه ریزی فضا، سازمان و دسترسی به فضا و فضای سبز(، جنبه فضایی )برنامه

 های متنی )بهداشت محیط زیست و نگهداری( است. ونقل( و جنبه عملکردی )رفاه، تفریحی، تجاری و خدما  حمل

های مسکونی  ( به عوامل مؤثر بر رضایتمندی از مسکن در مجتمع2011و همکارانش در پژوهش خود ) 2رائیزا موال -

اند که دولت در مناطق محروم آفریقای جنوبی ساخته است. براساس نتایج ایـن پـژوهش، دسترسـی بـه خـدما        پرداخته

 اساسی و امکانا  رفاهی، نقش مهمی بر رضایت ساکنان دارد.

های مسکونی شهر کواالالمپـور انجـام داده اسـت. براسـاس      دربارۀ مجتمع 2012نیز پژوهشی در سال  3تک هنگ -
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های مسکن و سیسـتم تحویـل مسـکن، عوامـل      های اجتماعی و اقتصاد، ویژگی نتایج این پژوهش، مالکیت خانه، ویژگی

 مؤثر بر رضایتمندی افراد از مسکنشان است.

شـناختی اجتمـاعی و رضـایت     های جمعیت ( به بررسی ارتباط بین ویژگی2015پژوهشی ) و همکارانش در 1فالحی -

آوری و بـا آزمـون    هـا جمـع   نامـه  ها از طریق پرسش اند. داده مسکن مالکان مهاجر ایرانی در کواالالمپور و مالزی پرداخته

درآمد ماهانه، قیمـت واحـد مسـکونی،    وتحلیل شد. براساس نتایج بین  مستقل تجزیه tپیرسون، تحلیل واریانس و آزمون 

تعداد اتاق خواب، جنسیت، میزان تحصیال ، میزان درآمد و قیمت واحد مسکونی با رضایت مسکن رابطـۀ مثبـت وجـود    

 دارد. 

بررسـی تطبیقـی دو   »تحـت عنـوان    1386توان به مطالعا  عزیزی و همکارانش در سـال   در مطالعا  داخلی می -

هـای مسـکونی    اشاره کرد. نویسندگان پس از تبیین روند ایجاد مجتمع« متعارف و بلندمرتبههای مسکونی  الگوی مجتمع

های مسـکونی پرداختـه و برخـی از ایـن      ریزی و طراحی مجتمع در جهان، ایران و شهر تهران، به ابعاد و معیارهای برنامه

هـای تحقیـق نشـان     کنند. یافتـه  طبیقی میاصول را در نمونۀ مورد مطالعه )مجتمع مسکونی نو و اسکان تهران( بررسی ت

به نمونۀ بلندمرتبه فراهم شده است. تراکم اندک  تری نسبت دهد در مجتمع مسکونی متعارف، محیط مسکونی مطلوب می

بـه   فضایی باعث برتری امتیاز کلـی نمونـۀ متعـارف نسـبت    -های کالبدی و وجود فضای باز و سبز و اثرهای آن بر کیفیت

 است.بلندمرتبه شده 

، به بررسـی تطبیقـی میـزان رضـایتمندی سـاکنان دو مجتمـع       1391امینی و همکارانش در پژوهش خود در سال  -

مرتبـه از   هـای میـان   اند. براساس نتایج این پژوهش، رضایتمندی ساکنان مجتمع مرتبه و بلندمرتبه پرداخته مسکونی میان

ایت را میـزان تـراکم، مشـارکت سـاکنان، دسترسـی بـه خـدما         طور کلی، عوامل مؤثر بر رض بلندمرتبه بیشتر است و به

 اند. عمومی و هماهنگی با بافت ذکر کرده

سنجش میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر بـا  »در مقالۀ خود تحت عنوان 1393درودی و همکارانش در سال  -

انـد. در ایـن    وضـوع پرداختـه  بـه ایـن م  « رویکرد مدیریت شهری )مطالعه موردی: مجتمع بوستان شهر جدیـد هشـتگرد(  

منظـور تحلیـل آن از روش تحلیـل فـازی اسـتفاده شـده اسـت و         نامه و به ها از پرسش آوری داده منظور جمع پژوهش، به

 ترین عامل مؤثر بر رضایتمندی معرفی شده است. براساس نتایج، شاخص دسترسی به خدما  و تسهیال  شهری، مهم

انجام شده است، به ارزیـابی میـزان رضـایت شـهروندی از کیفیـت       1394در سال مسرور و مؤید در مقالۀ خود که  -

منظـور   نامه استفاده شده و به منظور انجام این پژوهش از پرسش اند. به های مسکونی شهر همدان پرداخته سکونتی مجتمع

ضایتمندی، انـدازه و تسـهیال    بهره گرفته شده است. براساس نتایج، عوامل مؤثر بر ر Spss افزار تحلیل اطالعا  از نرم

 مسکن، شرایط درونی و بیرونی مسکن بیان شده است.

شده، در قالب شکلی تحلیلـی   مبانی نظری استخراج ۀدر ادامه، مبانی نظری مرتبط با پژوهش حاضر ارائه شده و شاکل

 ( آورده شده است.1)شکل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fallahi 
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بودن، خشنودی از چیزی یا مکانی است )سـیا ،   رضایت در معنای لغوی خود در فرهنگ عمید، به معنای رضا، راضی

گیری شخصیت آدمی و در یـک کـالم،    ای است که بر شکل ترین نیازهای روان بشر، تأثیرا  عمده ( و یکی از مهم1387

ـ    1387زندگی انسان دارد )اسـماعیلی و همکـاران،    ۀمجموع ای از تمـایال  و   گسـترده  ۀ(. مفهـوم رضـایتمندی بـر دامن

 (. 27: 1389رای رفع نیازهای پایه یا متعالی انسان اشاره دارد )رفیعیان و همکاران، ها ب مطلوبیت

های داوطلبی با توازن بین  اجتماعی، خانوادگی، کار و سازمان ۀتبادال  اجتماعی، رضایت افراد درزمین ۀبراساس نظری

سکونتی، بعد از رضایت از زندگی زناشـویی،  (. رضایتمندی 67: 1388زاده،  ها متفاو  است )محروم ها و سود فعالیت ارزش

( و معـادل میـزان رضـایت    2: 1392زاده و گـوهری،   دومین عامل مهم در رضایت از کل زنـدگی خـویش اسـت )عبـاس    

(. 246: 1977 2و دی، 1شـود )مکـری   فرد یا عضوی از یک خانواده از موقعیت سکونتی فعلی خود محسوب می ۀشد تجربه

پیداکردن فرد به آمال و نیازهای سکونتی خویش   عنوان احساس رضایت حاصل از دست ی بههمچنین رضایتمندی سکونت

(. هرقدر میزان احسـاس رضـایت از محـیط بیشـتر شـود، افـراد       20: 2010و همکاران،  3تعری  شده است )عبدل محیط

د و درنهایـت، روابـط در   کنن احساس تعلق خاطر بیشتری به آن محیط کرده و از بودن در آن احساس آرامش بیشتری می

تواند سبب تأثیرا  مثبـت در   تر و تأثیر محیط از افراد بیشتر خواهد شد. درواقع، احساس رضایت از محیط می محیط، گرم

 (. 202: 2011و همکاران،  4گیری و انجام است )نجیب روند روابطی شود که در آن محیط درحال شکل

شناسـی، معمـاری و شهرسـازی اسـت و دارای مفهـومی       افیـا، جامعـه  رضایتمندی سکونتی از موضوعا  مهم در جغر

(. به همین خاطر، توجه به تمامی این عوامل و ابعاد ضرور  دارد 480: 2011و همکاران،  5پیچیده و چندبعدی است )دکر

هری و طراحان ریزان ش (. رضایتمندی سکونتی توسط دانشمندان مختل ، دانشگاهیان، معماران، برنامه2: 2015 6)افاکان،

حال، تعاری  و تفاسیر از  ( با این 309: 2008 7ریزی مطر  شده است )یانگ، عنوان عامل بسیار مهم در طراحی و برنامه به

هـای مسـکن از فقـدان     های گوناگون از متخصصان مختل  وجود دارد و شکست بسیاری از پروژه این مفهوم و از دیدگاه

(. حـال آنکـه نتیجـۀ    280: 2012و همکـاران،   8شـود )سـام   تمندی سکونتی ناشی مـی رضایۀ کنند دانش در عوامل تعیین

ریزان شهری، طراحان و معماران دارای نقاط مشـابه دربـارۀ عوامـل مـؤثر بـر رضـایتمندی        دهد برنامه مطالعا  نشان می

 سکونتی هستند که به شر  زیر است.

 

 عوامل شخصی

در  9مؤثر بر رضایتمندی سکونتی ذکر شده است، عوامل شخصی است. پل ها عامل یکی از عواملی که در تمامی پژوهش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mccray 

2. Day 

3. Abdul Mohit 

4. najib 

5. Dekker 

6. Afacan 

7. Yang 

8. Sam 

9. Poll 
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اجتمـاعی روی   -های شخصی و خانوار همچون سـن، جنسـیت و موقعیـت اقتصـادی     پژوهشی نشان داد برخی از ویژگی

ئله نیز ایـن مسـ   2و چن 1(. در تحقیقا  جدیدتر همچون تحقیقا  لی53: 1997گذارد )پل،  ادراک کیفیت محیط تأثیر می

(. 72: 2011شود )لی و چن،  تأیید شده است. براساس نتایج پژوهش، جنسیت عاملی مهم در میزان رضایت افراد تلقی می

به ارزیابی تأثیر سن و جنس بر رضایتمندی ساکنان پرداختند. نتایج مؤید این بود که سـن،   1982و کارپ در سال  3کارپ

طور کلـی زنـان جـوان در     یط و رضایتمندی ساکنان دارد. دربارۀ جنسیت نیز بهدار و مثبتی با ادراک کیفیت مح رابطۀ معنا

تر شرایط بـرعکس بـود )کـارپ و     تر بودند  البته برای گروه سنی مسن شان راضی مقایسه با مردان جوان از شرایط زندگی

ترند. لـی عـالوه بـر ایـن      یترند، از مسکن خود راض نیز افرادی که مسن 4(. براساس تحقیقا  لی و وو253: 1982کارپ، 

(. تحصـیال  بیشـتر،   965: 2013عامل، میزان تحصیال  را نیز عامل مهمی در میزان رضایت معرفـی کـرد )لـی و وو،    

کـرده از دیگـران    دهد و درنتیجه، میزان رضایت مسکن در افـراد تحصـیل   انتظارا  از استانداردهای مسکن را افزایش می

و همکارانش که به عوامل مؤثر بر رضـایتمندی مسـکن    6(. مطالعا  محیط978: 2011، و همکاران 5کمتر است )پریمنتر

اند، حاکی از تأیید مطالعا  قبلی است. براساس نتایج این مطالعه، سالمندان، افراد با وضـعیت   در نه کشور اروپایی پرداخته

و  7(. میلـر 27: 2010ط و همکـاران،  اقتصادی و اجتماعی بهتر و مالکان رضایت بیشـتری از مسـاکن خـود دارنـد )محـی     

هـا را از عوامـل    های فردی و مقایسـه بـا سـایر سـکونتگاه     بر عوامل ذکرشده، ارزش همکارانش نیز در تحقیق خود عالوه

 (.116: 1980شخصی مؤثر بر رضایتمندی ذکر کرده است )میلر و همکاران، 

 

 عوامل محیطی

هـای مسـکونی معرفـی شـده      از مجتمـع  رین عوامل مؤثر بر رضایتمندیت در بسیاری از تحقیقا ، عوامل محیطی از مهم

عواملی همچون حضور، امکانا  و تجهیزا  مجتمع، مسائل مربوط به سالمت همچـون کیفیـت    9و لومبارد 8است. چپمن

: 2006انـد )چـپمن و لومبـارد،     ترین عامل در رضایتمندی مطر  ساخته هوا و آلودگی را تحت عنوان عوامل کالبدی، مهم

هـای   و همکارانش، کیفیت امکانا  مجتمع مسکونی همچون فضای بازی کودکان، مجموعـه  10در تحقیقا  پارکز (.798

شـوندگان داشـته اسـت )پـارکز و      ها تأثیرا  درخور توجهی در رضایت پرسـش  آبی، فضای سبز و سوپرمارکت یا فروشگاه

 (.2436-2438: 2002همکاران، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Li 

2. Chen 
3. Carp 

4. Wu 

5. Permentier 

6. Mohit 
7. Miller 

8. Chapman  

9. Lombard  
10. Parkes 
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طـوری کـه معتقدنـد امکانـا       نیز این مسئله تأیید شده است  به 2و سانگ 1قیقا  لیدر تحقیقا  بعدی همچون تح

و  3(. دکـر 1107: 2009مسکن در میزان رضایتمندی ساکنان باالخص ساکنان جدید تـأثیر بسـزایی دارد )لـی و سـانگ،     

یـزا  و خـدما  و نـوع    همکارانش عوامل محیطی را در سه عامل اندازه، مثل تعداد اتاق خواب، کیفیت مسکن مثل تجه

عوامـل   5و جـونز  4(. هـور 497: 2011اند )دکر و همکاران،  مالکیت مطر  و از عوامل مؤثر بر رضایتمندی مسکن نام برده

های فضای شهری )سیمای شـهر( را از   محیطی دیگری همچون تعداد آپارتمان، میزان فضای باز، تعداد درختان و ویژگی

نیـز معتقدنـد    7و اسـترانگ  6(. باسـولو 634: 2008انـد )هـور و جـونز،     ی مطـر  کـرده  عوامل محیطی مؤثر بر رضـایتمند 

های فیزیکی همچون فضای آشپزخانه، محل غذاخوری، تعداد اتاق خواب و حمام، پیکربندی مورفولوژیکی بنا، نوع  ویژگی

ـ  به حفظ حریم خصوصی و جنبه طراحی با توجه  هـای   ر کیفیـت مجتمـع  های کیفی مسکن از عوامل مهم محیطی مؤثر ب

 (.103: 2002)باسولو و استرانگ،  مسکونی است

و دسترسی به مناطق تجاری )مراکـز    هاست ها بدان توجه شده است، دسترسی از دیگر عوامل محیطی که در پژوهش

ت ونقل عمومی، فضای سبز و مدارس از عوامل مهم در رضـایتمندی سـاکنان اسـ    خرید( و اداری، مدارس، امکانا  حمل

(. در پژوهش دیگری، نورپردازی و آسایش صوتی در سالمت روانی و استرس سـاکنان و رضـایت از   6: 2007، 8)گیبسون

  (.181: 2016و همکاران،  9محل سکونت خود، عامل مهم مطر  شده است )ژو

 

 عوامل اجتماعی

شود و این در حـالی اسـت    معرفی میترین معیارهای رضایت  ازنظر ساکنان، عوامل اجتماعی مهم ،10براساس نتایج کارنی

 (.139: 2006دهنـد )کـارنی،    های فیزیکی و کالبدی بیشتر توجه نشان می ریزان، طراحان و معماران به ویژگی که برنامه

هـای   تر همچون تحقیقا  کارپ نیز مطر  شده بود. براساس تحقیقـا  او، ویژگـی   البته این موضوع در تحقیقا  قدیمی

خورده نقـش دارنـد. در مـواردی کـه افـراد از       های فیزیکی در تعیین رضایتمندی ساکنان سال ویژگی همسایگی بیشتر از

حتی در شرایطی که سـایر مـوارد در محـل     همسایگان خود راضی بودند، رضایتمندی از محیط سکونتی هم بیشتر است 

ـ 12و کانتاررو11 (. به عقیدۀ پاتر143: 1966بخش نباشد )کارپ،  سکونت رضایت رای سـاکنان جدیـد، عوامـل فیزیکـی،     ، ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Li 

2. Song 

3. Dekker 

4. Hur 

5. Jones 

6. Basolo 

7. Strong 

8. Gibson 

9. Xue 
10. Kearney 

11. Potter 

12. Cantarero 



 660 1395، زمستان 4، شمارۀ 4شهری، دورۀ ریزی  های جغرافیای برنامه پژوهش 

تـر، عوامـل اجتمـاعی و تعامـل بـا       شود  اما دربارۀ افراد با سـابقۀ سـکونت طـوالنی    عوامل مهم در رضایتمندی تلقی می

نیـز روابـط همسـایگی، مشـارکت و      1(. بـیالپس 623: 2006شود )پـاتر و کانتـاررو،    تری تلقی می همسایگان عامل مهم

 (.3: 2008اند )بیالپس،  را از عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایتمندی ساکنان ذکر کردههای مشترک افراد  ارزش

 

 عوامل فرهنگی

ساکنان در  ورسوم، نوع فرهنگ و ساختار خانواده و نگرش به خلو  عوامل فرهنگی همچون نوع آداب 2در مطالعا  هیپ

تواند رضـایت از مجتمـع را    ۀ عوامل فرهنگی میها درزمین میزان رضایت آنها نقش مهمی دارد و همسانی ساکنان مجتمع

 (.2535: 2010افزایش دهد )هیپ، 

هـای مسـکونی عنـوان     در مطالعاتی دیگر عوامل مؤثر بر کیفیت محیطی نیز جز  عوامل مؤثر بر رضایتمندی مجتمع

 شده است که به شر  زیر است:

 

 عوامل عملکردی

های مسکونی مطر  کرد  ردی را از عوامل مؤثر بر رضایتمندی مجتمع، عوامل عملک1977در مطالعا  خود در سال  3کنتر

ونقـل را   (. بنیاتو و همکارانش خدما  عمـومی، خـدما  تفریحـی، خـدما  تجـاری و خـدما  حمـل       152: 1977)کنتر، 

 (. 333: 1999زیرمعیارهای عوامل عملکردی و عوامل مهم در این زمینه معرفی کردند )بنایتو، 

 

 باشناختیمؤلفۀ تجربی زی

فضایی، محیط ادراکی احساسی و محیط ادراکی ذهنی تقسـیم   -مؤلفۀ تجربی زیباشناختی به سه زیرمعیار محیط کالبدی

بندی شـهری، موقعیـت قرارگیـری سـایت، تـوده و فضـا و        در پژوهش خود عواملی همچون دانه 4شود. هیلمی مسلم می

فضایی مؤثر بر رضایتمندی برشمرده است )هیلمی مسلم  -ل کالبدیمباحثی همچون نما و مواد و مصال  و... را جزو عوام

 (.612: 2012و همکاران، 

محیط ادراکی احساسی دارای زیرمعیارهای مقیاس و تناسبا  انسانی، محصوریت و پیوستگی فضا، امتزاج فضـای درون  

هـا و همـاهنگی بـا     ، عالئم و نشانهانداز مناسب، نظم، سازگاری بصری و بیرون، مرزبندی مشخص و قابل درک، دید و چشم

بستر موجود است. محیط ادراکی ذهنی نیز از دیگر عوامل مهم در این زمینـه اسـت. براسـاس تحقیقـا  آمریگـو و آراگـونز       

 (.50: 1997 1و آراگونز، 5گذارد )آمریگو شود و در حس رضایت تأثیر می صفا  عینی محیط به صفا  ذهنی تبدیل می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Billups 

2. Hip 
3. Canter 

4. Hilmy Muslim 

5. Amérigo 
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 محیطی مؤلفۀ زیست

و وانـگ،   2ندر  بررسی شده است. براسـاس تحقیقـا  وانـگ    محیطی و رضایت مسکونی به های زیست ارتباط بین مؤلفه

هـای   های پاک و نداشتن آلودگی سازی با طبیعت، استفاده از انرژی محیطی همچون آسایش اقلیمی، هم های زیست مؤلفه

 (.55-60: 2016د )وانگ و وانگ، مثبت و معناداری با رضایت ساکنان دارن همحیطی رابط زیست

به مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق، مدل نظری تحقیق تدوین شـد و عوامـل شخصـی، محیطـی، اجتمـاعی و       با توجه 

محیطی عوامل مستقل انتخـاب   فرهنگی، عوامل کیفیت محیطی همچون عوامل عملکردی، تجربی زیباشناختی و زیست

آیـا از  »جـای پرسـیدن سـؤال واحـد      از مجتمع مسکونی تعری  شد که البته بهشد. عامل وابستۀ تحقیق نیز رضایتمندی 

شـود، رضـایت بـا اسـتفاده از      که در بسیاری از تحقیقا  در این زمینه استفاده می« زندگی در این مجتمع راضی هستید؟

ی در مکـانی شـبیه بـه    ریزی بـرا  تر، برنامه چهار شاخص رضایت کلی از مسکن، رفتار وفاداری مانند قصد اقامت طوالنی

 مکان فعلی و تمایل به توصیه به دوستان ارزیابی شد.

ای خوب با محصوال ، مثل خانه یا خدما ، مثل امکانا  مسکن داشـته   براساس مطالعا  زمانی، اگر هر مشتری تجربه

لب توصیۀ این مکان بـه  شود که در قا گذاری رضایت خود به دیگران می اشتراک باشد، این مسئله موجب تشویق وی برای به

این رفتار توصیه، مـؤثرتر از تبلیغـا  اسـت )سـانگ و      5و یان، 4(. به عقیدۀ سانگ562: 2003 3یابد )اوزاکی، دیگران نمود می

طـوری کـه وقتـی     تر در آن مکـان اسـت  بـه    (. از نمودهای دیگر رضایت از سکونت، میل به اقامت طوالنی669: 2006 ،یان

(. در 49-48: 1985 6تـر در آن را دارد )پاراسـورامان،   خود راضـی باشـد، تمایـل بـه اقامـت طـوالنی      فردی از مکان سکونت 

پژوهشی دیگر عنوان شده است اگر فردی از محصولی راضی است، در آینده نیز به خریداری همان محصول یـا محصـوال    

کند حتی در زمانی کـه   از مکان، فرد سعی می(. یعنی در صور  رضایت فرد 5: 2008و همکاران،  7پردازد )زمزوری مشابه می

های مشابه سکنی گزیند و درواقع، افراد راضی از مسـکن فعلـی، تمایـل بـه      به دالیل مختل  آن مکان را ترک کند، در خانه

 (.5: 2010 9و ژنگ، 8کنند )هو هایی دارند که در آنها زندگی می های جدید شبیه به خانه پیداکردن خانه

                                                                                                                                                            
1. Aragonés 
2. Wang 
3. Ozaki 

4. Song 
5. Yan 

6. Parasuraman 

7. Zanzuri 

8. Hu 

9. Zheng 
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 نظری پژوهش . مدل1شکل 

 مأخذ: نگارندگان

 

 معرفی منطقۀ مورد مطالعه

هـای اخیـر، یکـی از     اسـت. در دهـه   1390میلیون نفر در سـال  7/2محدودۀ مکانی تحقیق شهر مشهد با جمعیتی بالغ بر 

طوری کـه در   های مهم افزایش جمعیت و گسترش شهر مشهد، تمرکز شدید جمعیت و کار و سرمایه در آن است  بهعلت

شود و در اطراف آن، تا فواصل زیاد هیچ شهر بزرگـی، بـرخالف    ال حاضر، تجمع شدید جمعیت در شهر مشهد دیده میح

درصد کل جمعیت خراسان  46دهد این شهر حدود  نشان می 1390غرب ایران وجود ندارد. بررسی آمارهای جمعیتی سال 

  درصد جمعیت شهری استان را در خود جای داده است. 64رضوی و 

 

 . موقعیت منطقۀ مورد مطالعه 2شکل 

 مأخذ: نگارندگان
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برابر )حسینی،  55در مجموعۀ شهری مشهد، نسبت جمعیت شهر مشهد به شهر پرجمعیت بعد از خود، چناران، حدود 

برابـر   1390( و در شهرهای استان نسبت جمعیت شهر مشهد به شهر پرجمعیت بعد از خود، نیشابور، در سال 102: 1392

به بعد از یک طرف و  1345واسطۀ مهاجرپذیری و رشد طبیعی از سال  برابر است. رشد سریع جمعیت این شهر به 5/11 با

هـا را بـرای ایـن شـهر رقـم زد       ها و مجتمع آوردن به برج کمبود مسکن و زیرساخت از طرف دیگر، افزایش تراکم و روی

 1این پژوهش سه مجتمع است کـه خصوصـیا  آن در جـدول    های مورد مطالعه در  (. مجتمع124: 1386)صابری ایرج، 

 درج شده است.

 های مورد مطالعه . مشخصات مجتمع1جدول 

 مجتمع مسکونی فرهنگ مجتمع مسکونی پارس برج آرمیتاژ شده ویژگی بررسی

 9 9 9 منطقه

 11 12 16 تعداد طبقه

 6 3 1 تعداد بلوک

 1383 1383 1391 سال ساخت

 13000 35000 15250 مساحت زمین

 34000 130000 11000 زیربنا

 245 422 35 تعداد واحد مسکونی

 980 1670 140 جمعیت ساکن

 مأخذ: نگارندگان   

 

 روش تحقیق  

با استفاده از روش   تحلیلی و ازحیث هدف از نوع کاربردی است. اطالعا  -پژوهش حاضر ازلحاظ روش تحقیق، توصیفی

هـا را   نامـه نامه( انجام شده است. روایی محتـوایی پرسـش  ای( و پیمایشی )تکمیل پرسش بخانهبر منابع کتا اسنادی )تکیه 

نامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شـده اسـت کـه مقـدار      و کارشناسان تأیید کردند. در بررسی پایایی پرسش اساتید

دهنـدۀ قابلیـت اعتمـاد     است که نشـان  7/0از  ها بیش آزمون، برای تمامی گویه حاصل از بررسی پیش آمدۀ دست آلفای به

 (. 2بسیار مناسب ابزار تحقیق است )جدول 

گیری احساس رضایت از زنـدگی و بـاالخص سـکونتگاهش تـأثیر      موقعیت اجتماعی و اقتصادی هر شخص در شکل

ازهـای ابتـدایی و   فرهنگی و اقتصـادی کـم، بـر نی    -طوری که بیشترین تمرکز مناطق با سطو  اجتماعی بسزایی دارد  به

دانند  بدین خـاطر در انتخـاب جامعـۀ     شان مطلوب می شان است و مسکن را در حد سرپناه و تأمین نیازهای ابتدایی مادی

ها خارج شد. بنابراین، بـین   فرهنگی و اقتصادی پایین و متوسط به پایین از بین گزینه -آماری، مناطق با سطو  اجتماعی

شهر مشهد است. دراین راسـتا،   9های مسکونی در مناطق  آماری این پژوهش، همۀ مجتمعگانۀ مشهد، جامعۀ 13مناطق 

مجتمـع مسـکونی بـرج     3آوری شد و درنهایت از بـین آنهـا،    های مسکونی در این مناطق جمع مشخصا  تمامی مجتمع
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، امکانـا  و... در  مسکونی آرمیتاژ، مجتمع مسکونی پارس و مجتمع مسکونی فرهنگ برگزیده شد که ازنظر دهۀ سـاخت 

 702نفـر بـا    2790یک سط  قرار داشت. بنا بر جامعۀ آماری این پژوهش، جمعیت ساکن سه مجتمع مسکونی یادشـده،  

نامـه،  پرسـش  400به دست آمد. برای اطمینان بیشتر، درمجمـوع   389واحد است. حجم نمونه با توجه به رابطۀ کوکران 

  نامه در هر مجتمع، تکمیل شد.پرسش 100

زمان، استفاده از روش چندمتغیره  صور  هم های تعیین رابطۀ وابستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته به یکی از راه

منظـور ارزیـابی نهـایی الگـوی نظـری پـژوهش از روش        بـه (. لـذا،  1390)هومن، است « الگوسازی معادال  ساختاری»

هـا بـه کمـک     سـازی داده  افزار، ابتدا آماده برای ارزیابی با نرم .چندمتغیرۀ الگوسازی معادال  ساختاری استفاده شده است

صور  گرفت و سپس تدوین، تشخیص، بـرآورد، آزمـون، اصـال  و اعتبارسـنجی نهـایی الگـوی نظـری         SPSSبرنامۀ 

 وسیلۀ لیزرل انجام شد. به

 نامه همراه ضریب آلفای کرونباخ معیارها در پرسش . تعریف عملیاتی متغیرها به2جدول 

 آلفای کرونباخ ها تعداد گویه زیرمعیار معیار

 842/0 5 - شخصی

 763/0 5 - اجتماعی

 محیطی

 812/0 7 کالبدی

 790/0 8 ای زمینه

 825/0 11 کیفی

 857/0 5 - فرهنگی

 841/0 12 - عملکردی

 زیباشناختی-تجربی

 834/0 8 فضایی )عینی(-کالبدی

 787/0 9 ادراکی احساسی )ادراکی(

 794/0 14 دراکی )ذهنی(ا

 802/0 11 - محیطی زیست

 های تحقیق مأخذ: یافته  

 

 های توصیفی یافته

شـوندۀ پـژوهش    پرسـش  400شود. در اینجا مشخصـا    های پژوهش از آمار توصیفی استفاده می برای تبیین و شر  داده

 شود. ائه میصور  نمودار و آمار توصیفی دربارۀ سن، تأهل و میزان تحصیال  آنها ار به

درصـد   7/44سـال بـوده اسـت.     54سال و بیشـترین   15سال، کمترین  32شده،  میانگین سن بازدیدکنندگان پرسش

درصـد   4/54دهنـدگان مجـرد و    درصـد پاسـخ   6/45انـد و ازنظـر تأهـل،     درصـد مـرد بـوده    3/55دهنـدگان زن و   پاسخ

دیـپلم تـا    9/71دارای تحصیال  کمتر از دیپلم،  2/4یال ، های مدنظر ازلحاظ تحص اند. نمونه دهندگان متأهل بوده پاسخ

 دارای تحصیال  در مقطع دکتری هستند. 1/2فوق لیسانس و  8/21لیسانس، 
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 شدگان بنا به درصد . تحصیالت پرسش3شکل 

 های تحقیق مأخذ: یافته

 

 9/24درصـد دکتـر و    1/1درصـد مهنـدس،    7/6درصـد دارای شـغل آزاد،    5/10دهندگان کارمند،  درصد پاسخ 8/56

درصـد دارای   6/4هـزار تومـان،   500دهندگان دارای درآمد ماهیانه کمتـر از   درصد پاسخ 7دار هستند و ازنظر درآمد،  خانه

میلیـون  5/1درصـد بـیش از    2/58و  5/1میلیون تا 1درصد دارای درآمد  5/36میلیون تومان، 1هزار تا 500درآمد ماهیانه 

 اند. درصد مستأجر بوده 40دهندگان مالک و  درصد پاسخ 60نیز  ازنظر مالکیت اند. بوده

 

 های تحلیلی یافته

افزار شامل نمودار مسیر  افزار لیزرل استفاده شده است. خروجی این نرم برای بررسی مدل و اطمینان از مطلوبیت آن از نرم

 بـین  روابـط ممکـن   تمـامی  ابتـدا  های برازش و معادلۀ خط براساس متغیرهای مستقل و وابستۀ مـدل اسـت.   و شاخص

 شـد. شـایان   اسـتخراج  نهایی مدل و غیرمعنادار حذف روابط مدل، اصال  و تحلیل از پس و شد ترسیم مکنون متغیرهای

 بـرازش  بررسـی  منظـور  بـه  شد. درنهایت، استفاده (MLنمایی ) درست تحلیل حداکثر روش از مراحل تمامی در است ذکر

 نیکویی شاخص (K2/dfآزادی ) درجۀ بر خی مجذور ،(K2خی ) های مجذور شاخص از پژوهش، تجربی های داده با ها مدل

 (،CFIای ) مقایسـه  (، شـاخص بـرازش  NNFIغیرنـرم )  برازش (، شاخص (NFIشده نرم برازش شاخص (،(GFIبرازش 

مانـدۀ   بـاقی  گینمیـان  دوم ریشـۀ  ( و (RMSEAتقریب خطای میانگین دوم ریشۀ (،RMRمانده ) باقی میانگین دوم ریشۀ

 .است مطلوبی حد در نهایی مدل برازش گفت توان می 3 نتایج جدول به ( استفاده شد. باتوجهSRMRمعیارشده )

 برای ساختاری معادال  سازی روش مدل از استفاده با مکنون را متغیرهای بین ساختاری روابط بررسی نتایج 4 شکل

ارائـه   آنهـا  بـه  مربـوط  خطای و نشانگرها عاملی بار تعیین، سیر، ضریبم ضرایب شکل، این در. دهد می نشان نهایی مدل

محیطـی بـه رنـگ     زیباشناختی، زیست -شده، متغیر مستقل با مجموعۀ عوامل عملکردی، تجربی در مدل ارائه .است شده

و سـایر  سبز و متغیر وابستۀ پژوهش که رضایتمندی از مسکن است، به رنگ قرمز و عوامل میـانجی معمـاری، محیطـی    

شـود،   مالحظه می 4طور که در شکل  عوامل )شخصی، اجتماعی و فرهنگی( با رنگ بنفش نمایش داده شده است. همان

 گذارند. محیطی از کانال عوامل میانجی بر رضایتمندی تأثیر می زیباشناختی و زیست-مجموعۀ عوامل عملکردی، تجربی

4/2 

71/9 

21/8 

2/1 

 سطح تحصیالت
 زیر دیپلم

 دیپلم تا لیسانس

 فوق لیسانس

 دکتر
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 . مدل رابطه بین متغیرهای پژوهش4شکل 

 های تحقیق فتهمأخذ: یا

 

عوامل محیطی تأثیرگذاری بیشتری از سایر عوامل شخصی، اجتماعی یا فرهنگی بر میزان رضایتمندی سـاکنان دارد.  

زیباشـناختی و   -همچنین هریک از این عوامل دارای روابط معناداری با یکدیگرند. عوامل عملکردی بـا عوامـل تجربـی   

محیطـی و بـا سـایر عوامـل      یطی و عوامل عملکـردی بـا عوامـل زیسـت    مح زیباشناختی با عوامل زیست-عوامل تجربی

زیباشـناختی و   -بـراین، هریـک از عوامـل تجربـی     شخصی، اجتماعی و فرهنگـی دارای رابطـه معنـاداری اسـت. عـالوه     

 محیطی با عوامل معماری، محیطی و عوامل دیگر دارای رابطۀ معنادار است.  زیست
 

 ودن مدلب های مناسب . بررسی شاخص3جدول 

 نام شاخص
 مقدار استاندارد

 شاخص

 مقدار شاخص

 در مدل مدنظر
 گیری نتیجه

Normed Fit Index (NFI)  (9/0برازش مدل عالی )مالک بیش از  98/0 9/0بیشتر از 

Non-Normed Fit Index (NNFI)  (9/0برازش مدل عالی )مالک بیش از  94/0 9/0بیشتر از 

Comparative Fit Index (CFI)  (9/0برازش مدل عالی )مالک بیش از  98/0 9/0بیشتر از 

Incremental Fit Index (IFI)  (9/0برازش مدل عالی )مالک بیش از  98/0 9/0بیشتر از 

Relative Fit Index (RFI)  (9/0برازش مدل عالی )مالک بیش از  93/0 9/0بیشتر از 

Goodness of Fit Index (GFI)  (9/0برازش مدل عالی )مالک بیش از  98/0 9/0بیشتر از 

Root Mean Square Residual (RMR) = 

0.034 
 (9/0برازش مدل عالی )مالک کمتر از  034/0 1/0کمتر از 

 dfبه  chi-squareنسبت 
 

 برازش مدل عالی 2625/4

 های تحقیق مأخذ: یافته
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 گیری نتیجه

های مسکونی افزایش  راکم حاصل از آن، تقاضا برای سکونت در مجتمعبه افزایش جمعیت و ت های اخیر، با توجه  در سال

نداشتن آن با مساکن دلخواه مردم پی برد.  توان به تطابق های مسکونی می یافته است. با نگاهی به ساختار فضایی مجتمع

شـود.   زمینه احساس می ریزی در این لذا ضرور  تحقیقاتی درزمینۀ عوامل مؤثر بر این رضایتمندی برای طراحی و برنامه

منظور دستیابی به این هـدف، ابتـدا    شهر مشهد پرداخته شده است. به بدین خاطر، در پژوهش حاضر به این مهم در کالن

 افزار لیزرل تحلیل شد. ها به روش اسنادی و پیمایشی استخراج و با نرم داده

با میزان رضایتمندی سـاکنان اسـت و در میـان     براساس نتایج، عوامل کیفیت محیطی دارای رابطۀ مثبت و معناداری

دهـد ایـن    های محیطی معرف میزان رضایتمندی دارای ضرایب برآوردی بیشتری است که نشان مـی  ها، شاخص شاخص

میزان رضایتمندی سـاکنان  شخصی، اجتماعی و فرهنگی از اهمیت بیشتری در معرفی های  شاخص در مقایسه با شاخص

(، 2002(، باسولو و استرانگ )2011و همکاران )(، دکر 2009لی و سانگ )ه مؤید تأیید تحقیقا  برخوردار است. این مسئل

(، آمریگـو و  612: 2012(، هیلمی مسـلم و همکـاران )  1997(، کری و همکاران )2016(، ژو و همکاران )2007گیبسون )

( و هـو و  2008(، زمزوری و همکاران )1985(، پاراسورامان )2006(، سانگ و یان )2016(، وانگ و وانگ )1997آراگونز )

شـناختی بـه متخصصـان،     -های کیفیت محیطی باالخص عوامل تجربی ترتیب، توجه به مؤلفه ( است. بدین2010ژنگ )

 شود. ریزان، معماران و شهرسازان توصیه می برنامه

، اجتماعی و فرهنگـی(  در این پژوهش عوامل کیفیت محیطی با میانجیگری عوامل محیطی و عوامل دیگر )شخصی 

محیطی دارای رابطۀ معنادار هستند. ازطرفی، هریـک از   با عوامل زیستنیز تحلیل شد و براساس نتایج، عوامل عملکردی 

محیطی با عوامل محیطی و عوامـل دیگـر )شخصـی، اجتمـاعی و فرهنگـی( دارای       زیباشناختی و زیست -عوامل تجربی

(، لـی و سـانگ   2002(، پـارکز و همکـاران )  2006دی همچـون چـپمن و لومبـارد )   رابطۀ معنادار است. در تحقیقا  افـرا 

( و ژو و همکـاران  2007(، گیبسـون ) 2002(، باسـولو و اسـترانگ )  2008(، هور و جونز )2011(، دکر و همکاران )2009)

 ترین عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی سکونتی ذکر شده است. ( عوامل محیطی جزو مهم2016)

س نتایج این تحقیق نیز عوامل محیطی دارای رابطۀ مثبت و معناداری با رضـایتمندی دارد و عوامـل محیطـی    براسا 

به سایر عوامل شخصی، اجتماعی و فرهنگی، تأثیرگذاری بیشتری بر میزان رضایتمندی ساکنان دارد و این مسـئله   نسبت

، اجتماعی و فرهنگی تقریباً شرایط همگـونی دارنـد    شوندگان ازنظر عوامل شخصی تواند به این دلیل باشد که پرسش می

شـود کـه ازنظـر تحصـیال ،      های مورد مطالعه به جذب افرادی منجر مـی  زیرا قوانین و مقررا  فروش واحدهای مجتمع

های توصـیفی نیـز مشـاهده     درآمد و فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی دارای اشتراکا  بیشتری هستند. این مسئله در یافته

ود. بنابراین، افراد از عوامل شخصی، اجتماعی و فرهنگی رضایت بیشتری دارند و از این منظر، مشکال  بسیار کمی ش می

 وجود دارد. 
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