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سنجش رضایتمندي سکونتی ساکنان محله منظریه(بافت جدید) و ساکنان محله خواهر 

 امام(بافت قدیم) در شهر رشت
 

  20/06/92  مقاله: نهایی تاریخ پذیرش             04/06/91تاریخ دریافت مقاله:  
 

  )عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي( پویان شهابیان

  )دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بندر انزلی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، انزلی، ایران( ورسمیرا سعیدپ

  )دانشجوي دکتري شهرسازي اسالمی دانشگاه هنر اصفهان( میالد پیرایه گر

  

  چکیده

رضایتمندي سکونتی از جمله مواردي است که باید در برنامه ریزي، طراحی و اجراي 

لین و متخصصین قرار گیرد. شاخص هاي متعددي در افزایش و وسئوطرح هاي شهري مدنظر م

یا کاهش رضایتمندي سکونتی تاثیرگذار هستند. برخی از این شاخص ها کالبدي، اجتماعی، 

اقتصادي و برخی دیگر مدیریتی هستند. میزان رضایتمندي سکونتی با درنظرگرفتن چنین 

کونی متفاوت خواهد بود. در این مقاله مواردي در سطوح محله، واحد همسایگی و واحد مس

منظریه و  يهکوشش شده است تا تأثیرات عوامل موثر بر رضایتمندي سکونتی ساکنان دو محل

خواهر امام در شهر رشت، با ویژگی هاي متفاوت(سنتی و مدرن) بررسی شود و میزان 

بدین ترتیب بوده رضایتمندي سکونتی در هر سه سطح، مورد مقایسه قرار گیرد. روند پژوهش 

است که با مطالعه مرتبط ترین منابع و بررسی نظرات متخصصان این امر، مفهوم رضایتمندي 

سکونتی و مقیاس ارزیابی آن حاصل شده است. از اجتماع نظرات متخصصین، عوامل موثر بر 

رضایتمندي سکونتی به دست آمده و این شاخص ها به صورت پرسشنامه تدوین و در هر دو 

بعد پرسشنامه هاي تکمیل شده،  يهه با توجه به نظرات ساکنین تکمیل شدند و در مرحلمحل

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدین منظور، از تکنیک رگرسیون چند متغیره با استفاده از 

بهره گرفته شد تا معیارهاي کیفی به دست آمده به داده هاي کمی تبدیل شده  SPSSنرم افزار 

زیه و تحلیل افزایش یابد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که سطح و دقت تج

از محله خواهر امام می باشد. شاخص هاي  بیش تررضایتمندي سکونتی در محله منظریه 

کالبدي و اجتماعی با توجه به اشتهار محله، نقاط ضعف و قوت فیزیکی، سطح اقتصادي و 

را داشته اند. در نهایت از تحلیل هاي پژوهش و  ین تاثیربیش ترفرهنگی در این نظرسنجی 

  یافته هاي تحقیق، راهکارهایی به منظور ارتقاي رضایتمندي سکونتی در هر محله ارائه گردید. 

  واژه هاي کلیدي:

   رشت -محله خواهر امام - منظریه يهمحل -رضایتمندي سکونتی

                                                
 ویسنده مسئول،ن samira.saeidpour@Gmail.com  
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  مقدمه

ي است که بنا به دالیل زیستن در محیط مسکونی مطلوب آرزوي بسیاري از افراد

متفاوت اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و کالبدي قادر به انتخاب مکان مناسب نیستند. این امر 

نموده و در  بیش تررفته رفته فاصله بین آمال و آرزوهاي فرد را با واقعیت موجود در زندگی اش 

ندي از زندگی، یعنی رضایتم این کهنتیجه رضایتمندي سکونتی را کاهش می دهد. با توجه به 

رضایتمندي همه جانبه از تمامی بخش هاي زندگی، چنانچه این نوع از رضایتمندي در میان 

ساکنین شکل نگیرد، معضالت جدي تري نظیر مهاجرت هاي درون شهري، تضاد هاي شدید 

طبقاتی و مسأله باالشهر و پایین شهري صورت می پذیرد. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر 

ضایتمندي سکونتی در هر محله که مطابق با خواسته هاي ساکنین آن محله نیز باشد، یکی از ر

اصلی ترین اهداف برنامه ریزان شهري به منظور افزایش رضایتمندي سکونتی است. این مقاله 

به دنبال آن است که به مقایسه رضایتمندي سکونتی در دو بافت قدیم و جدید شهر رشت 

ار در زمینه بررسی رضایتمندي سکونتی در این پژوهش، ابتدا دست یابی به بپردازد. روند ک

تمامی شاخص هاي موثر بر رضایتمندي از هر دو دیدگاه متخصصین و مردم(ساکنین) در نمونه 

است. شاخص هاي به دست » منظریه (بافت جدید) و خواهر امام (بافت قدیم)«هاي مورد نظر 

یق در هر محله مورد ارزیابی قرار می گیرند و در نهایت به آمده با توجه به متدولوژي تحق

مقایسه رضایتمندي سکونتی هر دو محله پرداخته می شود. این مهم با شناسایی دقیق وضعیت 

کنونی هر محله بر اساس برداشت هاي میدانی، تدوین پرسشنامه و تحلیل آن ها، اداراك می 

  شود. 

ساکنین و تحلیل هر محله، راهکارهایی جهت ارتقاي الزم به ذکر است با توجه به نظرات 

رضایتمندي سکونتی در هر محله نیز بیان می گردد. الزم به ذکر است که بر اساس جست و 

جوهاي به عمل آمده و کاوش هاي کتابخانه اي مشخص گردید که سابقه انجام پژوهش هاي 

  مشابه در سطح شهر رشت وجود ندارد.

  

  ادبیات نظري پژوهش

  هوم رضایتمندي سکونتیمف

رضایتمندي سکونتی از آنجا که بخشی از حوزه رضایتمندي از زندگی در معناي عام می 

 & Ge(باشد، یکی از مطالعه شده ترین موضوعات در زمینه محیط مسکونی محسوب می شود

Hokao, 2006: 165-178(.  دانستن مفهوم رضایتمندي سکونتی به منظور شناسایی عوامل
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ها مانند جا به جایی و مهاجرت  رضایتمندي یا نارضایتی سکونتی و نتایج حاصل از آن موثر بر

خانواده ها از محیط مسکونی خود ضروري است. رضایتمندي سکونتی نتیجه ادراك فردي است. 

        میزانی است براي سنجیدن اینکه آیا محیط سکونتی به نیازهاي خانواده ها و ساکنان فردي 

از این رو مطالعات اولیه مربوط به  (Baker,2000 :66-88)خ می دهد یا خیر؟ ها پاس آن

بر اساس دیدگاه هاي تک بعدي دنبال شده است. برخی از محققان،  بیش تررضایتمندي، 

مراحل درك میزان رضایتمندي افراد را تنها با دیدگاه ادراکی توصیف کرده اند، بدین ترتیب که 

ي از نیازها و آرزوهایی که دارد، شرایط فعلی سکونتی اش را ارزیابی شخص با توجه به مجموعه ا

عبارت است از شکاف قابل  Galsterبه عنوان مثال، رضایتمندي سکونتی بنا به تعریف می کند. 

 & Galster( .مشاهده بین آمال و نیازهاي ساکنین و واقعیت موجود بستر سکونتی آنها

Hesser, 1981( ایتمندي سکونتی معادل میزان رضایت تجربه شده فرد به در تعریفی دیگر رض

 ,Mccray & Day. (عنوان عضوي از یک خانواده، از موقعیت فعلی خود محسوب شده است

 1969در سال  Marans و Lansingدر یک مطالعه که توسط همچنین  )244-254 :1997

، احساسی از رفاه و صورت گرفت، آنان اذعان داشتند محیطی که داراي کیفیتی باال است

رضایتمندي را از طریق ویژگی هاي فیزیکی، اجتماعی یا سمبولیک به ساکنانش انتقال می 

بنابراین نیازها و آرمانهاي شخص مجموعه  )Lansing & Marans, 1969: 195-199( .دهد

اي از هر دو ویژگی فردي( همچون طبقه اجتماعی، مرحله زندگی و نظایر آن) و معیارهاي 

) از این رو سنجش 54: 1388هنگی تاثیرگذار بر روي فرد است.( رفیعیان و دیگران، فر

 تحقیق از هدف گفت توان می نهایت در رضایتمندي سکونتی به عوامل متعددي وابسته است.

 آمال و نیازها بایست می منظور بدین که است سکونتی کیفیت بهبود، سکونتی رضایتمندي

 شود می آنها در رضایتمندي ایجاد موجب که عواملی و گیرد قرار سیبرر مورد کنندگان استفاده

 Fisher(باشند داشته زندگی براي مطلوبی محیط و رود باال سکونتی کیفیت تا نمود تقویت را

& Fuzhong, 2004:95-99.(  

  

  مقیاس ارزیابی رضایتمندي سکونتی

یگی مورد ارزیابی به طور عام رضایتمندي سکونتی در دو سطح مسکونی و واحد همسا

قرار گرفته است. اما گاهی این ارزیابی سطوح باالتري نظیر محله و حتی شهر را نیز شامل می 

شود. از آنجا که سکونتگاه بیش از یک ساختار فیزیکی بوده و درون یک واحد همسایگی معین 

د همسایگی قرار گرفته است از این رو رضایتمندي از مسکن در بر گیرنده رضایتمندي از واح
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و رضایتمندي از واحد همسایگی تا حدودي در برگیرنده  (Amerigo, 1997:16)می باشد

رضایتمندي از محله است زیرا تفکیک محله و واحد همسایگی به راحتی قابل تشخیص نیست. 

در مقاله حاضر نیز رضایتمندي سکونتی در هر سه سطح واحد مسکونی، واحد همسایگی و 

  قرار گرفته است.محله مورد بررسی 

  

  رضایتمندي سکونتی در بافت شهري

سنجش رضایتمندي سکونتی و کیفیت محیطی در بافت هاي شهري، امري بایسته و 

ضروري است تا ضمن شناسایی وضعیت کیفیت محیط در بافت هاي قدیمی و تالش در جهت 

شود. متاسفانه  بهبود آن، الگوهاي مناسبی براي توسعه هاي جدید شناسایی و به کار گرفته

اغلب بافت هاي قدیم ایران با توجه به ویژگی هاي خاصی که دارد از لحاظ کیفیت محیطی 

دچار مشکالتی از جمله: امنیت، دسترسی، تراکم و ترافیک، بهداشت، زیبایی، سرزندگی و ... 

است. بنابراین عوامل سازنده محیط در این بافت ها عملکرد مناسبی نداشته و حتی در 

ایتمندي مردم از محیط زندگیشان نیز تاثیر منفی داشته است. از این رو همواره شاهد رض

اسکان اقشار کم درآمد و مهاجران در بافت قدیم و تشدید جدایی گزینی اکولوژیک در این 

مناطق هستیم. به عالوه بافت هاي جدید نیز در کشور ما اغلب با وجود برنامه ریزي هاي قبلی، 

بنابراین ) 132:1390اي کیفیتی و عدم هویتی می باشند. (حاجی نژاد و دیگران،دچار بحران ه

 تحرك نبود، برند می رنج آن از شهري ارزش با و قدیمی هاي بافت که معضلی ترینبزرگ

: 1391(علی اکبري و دیگران، است شهر اجتماعی حیات رایج جریان از گرفتن فاصله و اجتماعی

قدیم به دلیل فرسودگی هاي کالبدي و عدم رعایت استانداردهاي بافت هاي ). از این رو 15

ایمنی با وجود برخورداري از ارزش هاي هویتی از رضایتمندي سکونتی پایینی برخوردارند و 

بافت هاي جدید نیز که با بحران هاي هویتی و عدم حس تعلق مکانی دست و پنجه نرم می 

  ن را از این نظر فراهم آورند.کنند، نمی توانند رضایتمندي سکونتی ساکنا

  

  رضایتمندي سکونتی؛ متغیر مستقل یا وابسته

به طور کلی در طول چند دهه اخیر، مفهوم و کاربرد شاخص هاي اجتماعی، به طور روز 

افزونی تعمق و وسعت پیدا کرده و برنامه ریزان و مدیران و از جمله برنامه ریزان شهري و 

یارها و روش هاي جدید براي اعتالي کیفیت محیط زندگی و طراحان محیط را به جستجوي مع

). وابسته یا مستقل بودن 42:1386ارتقاي رضایتمندي سکونتی سوق داده است(مهدیزاده، 
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رضایتمندي سکونتی بسته به موضوع تحقیق دارد. در این مقاله، رضایتمندي یک متغیر وابسته 

وابسته می باشد. براي یافتن این عوامل، دیدگاه  است که به عوامل و متغیرهاي تأثیر گذار بر آن

از اجتماع این دیدگاه ها عوامل موثر بر رضایتمندي  هاي متخصصان این امر بررسی شده و

  آورده شده است: 1جمع بندي این دیدگاه ها در قالب جدول  سکونتی حاصل گشته است.

 هم به شبیه معنایی بار لحاظ از که معیارهایی محققان، معیارهاي از تلفیقی به دستیابی براي

  حاصل شده است. 1هستند، در یک دسته قرار گرفتند و از اجتماع نظرات محققان نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

 بر موثر عوامل که است ، یکی دیگر از محققان رضایتمندي سکونتی، معتقدهاریهان

 بر صحه نگارندگان .می باشد متغیر ساکنین هاي ویژگی به توجه با و مکان هر در رضایتمندي

به ویژه اینکه  .گیرند می نظر در تحقیق اتمام تا را وي نظر و گذارند می محقق این سخنان

موضوع تحقیق نیز به ارزیابی سطح رضایتمندي سکونتی در دو بافت قدیم و جدید با ساکنین 

  خاص هر بافت می پردازد. 

واحد مسکونی، واحد  هم چنین از آنجا که بنیاد اصلی تحقیق بر پایه سه سطح

همسایگی و محله است، از این رو عوامل موثر بر رضایتمندي سکونتی نیز باید در این سه سطح 

در سه سطح  1سنجیده شود. بنابراین عوامل موثر بر رضایتمندي سکونتی حاصل از نمودار 

  حاصل می شود: 2نامبرده طبقه بندي شده و نمودار 

  

  

  

  

  

 

: جمع بندي عوامل موثر بر رضایتمندي سکونتی از 1نمودار

محققان گاهدید

عوامل 

کالبدي و 

تسهیالت 

ارتباطات و 

روابط 

 اجتماعی

عوامل 

 اقتصادي

عوامل 

 فرهنگی

ویژگیهاي 

 رفتاري

 

ویژگی 

همسایگان 

در واحدهاي 

 همسایگی

میزان شکاف 

بین آرزو و 

 واقعیت

مشخصات 

 فردي

نحوه ي 

 دسترسی 
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فی با توجه به مطالعات نظري، تامل بر خصوصیات فردي و رفتارهاي هر فرد در از طر

محیط سکونتی اش در ارزیابی رضایتمندي سکونتی نقش موثري دارد. وجود یا عدم وجود حس 

ویژگی هاي اقتصادي، فرهنگی و میزان  به همراه لیت هر فرد در قبال محیط سکونتی اشومسئو

چنانچه فرد،  در میزان رضایتمندي سکونتی تاثیرگذار است. تحصیالت یا شغل هرفرد همگی

  عالقه مند به زندگی در مکان سکونتی اش باشد، رضایتمندي سکونتی حاصل می شود. 

ها در  باشد، میزان مشارکت آن بیش تریعنی هر چه احساس تعلق اجتماعی (ساکنین محله ها) 

می شود(خادم الحسینی و  بیش تران اندازه برنامه ریزي شهري و اداره امور (محله ها)، به هم

شان می تواند واکنش ). همچنین عدم رضایت شهروندان از محیط زندگی167: 1390دیگران، 

هاي مختلفی را به دنبال داشته باشد. نخستین واکنش، تالش براي تغییر محیط به منظور ایجاد 

مختص است. دومین واکنش، تناسب بین ویژگی هاي محیط و نیاز عینی یا ایده آل ذهنی 

انطباق یا سازگاري با محیط است و اما واکنش دیگر که در پی کاهش تعلق مکانی شکل می 

با توجه به ). بنابراین 91: 1390گیرد، گسست از محیط است(ادیبی سعدي نژاد و عظیمی، 

ایتمندي رضهر چه دقیق تر ، براي تحلیل 2نمودار  به عنوان مکمل 3مطالب گفته شده نمودار 

  سکونتی مورد بررسی قرار گرفته است.

 : عوامل موثر بر رضایتمندي سکونتی2نمودار 

 1391 : نگارندگانمأخذ
  (مأخذ: نگارندگان،
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 1391خذ: نگارندگان، أم

  : نتایج بررسی دیدگاه هاي اندیشمندان در خصوص رضایتمندي سکونتی1جدول 

  عوامل موثر بر رضایتمندي سکونتی  محققان

  ارزیابی کیفیت سکونت، پژوهش تحرك سکونتی  ویدمن و اندرسون

  محیط مسکونی و ارزیابی کیفیت آن لنسینگ و مارانس

  میزان شکاف بین آرزو و واقعیت   تر و هسرگلس

  ویژگی هاي همسایگان، سن، جنس  کارپ و کورپ

عوامل اجتماعی، شخصیتی، ارزش ها، انتظارات، مقایسه نمودن،   گیفورد

 شرایط قبلی فرد، همسایگان

  مالکیت یا مستأجري، سن، موقعیت اجتماعی، اقتصادي  بابا و آستین

  طیبررسی کیفیت محی  ها و وبر 

  سنجش بهزیستی روانی، ارزیابی محیط فراشخصی  براون

  سن، جنس، مالکیت  وان پل

پاسخگویی به نیازها و انتظارات فرد، ویژگی هاي مسکن ، دسترسی   آمریگو و آراگونز

  کافی

عوامل موثر در هر محله با ویژگی ساکنین آن محل مشخص می گردد. از   هاریهان

  گروه هاي نظردهنده تغییر می یابد. این رو ارزش متغیرها با ویژگی

چنانچه تقاضا در تعادل با نیازهاي پاسخ داده شده باشد، رضایتمندي   لیبویر و راتیو و ویریان

  حاصل می گردد.

  مسکن و محیط اطراف  گارلینگ و فریمن

  تسهیالت، آسایش، سالمتی، ایمنی، ارتباط و موقعیت اجتماعی  دایلمن و مولدر

  مسکن و موقعیت قرارگیري آن  انسمولین و تیمرم

  مسکن و محیط مسکونی  سوتاماگاش

  ویژگی هاي عینی محیط، مشخصات فردي، ادراك، قصد(نیات رفتاري)، احساس  فرانسسکاتو

  محیط طبیعی ،اجتماع ، فرهنگ، اقتصاد، خدمات و تسهیالت  پانتر و کانتررو

یت خانه، کیفیت موقعیت اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، کالبدي، مالک  فوت

واحدهاي مسکونی(معماري)، موقعیت قرارگیري(شهرسازي)، ویژگی 

هاي واحدهاي همسایگی، میزان تراکم، نزدیکی به ایستگاه هاي 

  حمل و نقل عمومی

تصویر ذهنی از واحدهاي همسایگی، تسهیالت و خدمات عمومی،   فلوري باهی و فلونی

  فضاي سبز ، ارتباطات اجتماعی
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 1391خذ: نگارندگان، أم

  
  

  متدولوژي پژوهش

روش این تحقیق از دیدگاه هدف تحقیق، کاربردي و توسعه اي و از لحاظ روش انجام 

تحلیلی به همراه کاوش هاي میدانی است. در بخش هایی از تحقیق از روش  - تحقیق، توصیفی

وع کمی می باشد. چارچوب علی و همبستگی استفاده شده است و ماهیت داده ها نیز، از ن

نظري تحقیق با تکیه بر ادبیات نظري است که کوشش شده از مرتبط ترین منابع بهره گرفته 

عوامل موثر بر و متخصصین این امر، شود. در این قسمت با بررسی دیدگاه هاي محققان 

وردي و بر رضایتمندي سکونتی شناسایی شده اند. تأثیرات هر یک از این عوامل در نمونه هاي م

اطالعات کیفی به دست آمده از این  اند.طبق پرسشنامه پژوهش مورد بررسی قرار گرفته 

تجزیه و تحلیل گردیده و  SPSSپرسشنامه از طریق روش رگرسیون چند متغیره در نرم افزار 

مراحل تجزیه و  4داده هاي به دست آمده در دو محله با یکدیگر مقایسه شدند. در نمودار 

   اطالعات به تفصیل نمایش داده شده است:تحلیل 

  

تاثیر فرد و ادراك فردي بر رضایتمندي سکونتی :3نمودار   
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  جامعه و حجم نمونه

  حجم نمونه از طریق آزمون کوکران به دست آمد.

  فرمول کوکران عبارت است از: 

 
 
n حجم نمونه :، N    سطح اطمینان نمونه گیري                    : تعداد کل افراد جامعه :  

= zیا  tدرصد مقدار  99و درسطح اطمینان  z  =96/1یا  tد مقدار درص 95در سطح اطمینان 

58/2   

d ) ًاست. 01/0) یا (05/0: مقدار خطاي قابل تحمل که معموال (p  برآوردي از نسبت افراد :

: برآوردي از نسبت افراد جامعه که  qجامعه که داراي ویژگی موردنظر در تحقیق می باشند. 

  تحقیق نمی باشند. داراي ویژگی موردنظر در 

در نظرگرفت که در این صورت حجم نمونه حداکثر خواهد بود.  5/0) را می توان qو  pمقدار (

لحاظ گردیده است. از  z ،1.96در نظر گرفته شده است و مقدار  )05/0(در اینجا مقدار خطا 

pqtNd

pqNt
n

22

2






نمایش تجزیه و تحلیل اطالعات :4نمودار   

 1391خذ: نگارندگان، أم

 

)( 22 zیاt
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نمونه  نفر به عنوان مقدار تقریبی جمعیت هر محله، حجم 3000این رو با در نظر گرفتن 

  نفر پرسشنامه به طور کلی در هر محله تدوین شده است. 250نفر شده است که  244.99

  

  معرفی اجمالی نمونه هاي موردي تحقیق

ساختار این محله منظم و شطرنجی بوده و در دل این منظریه(بافت جدید):  يمحله

کده علوم پایه ساختار کاربري هاي فرامنطقه اي بسیاري چون هتل هاي معروف شهر، دانش

دانشگاه گیالن، استادیوم عضدي و ... جاي گرفته است. ویژگی این محله در طراحی و پیوند با 

گیاه، ایجاد قوس و شیوه آرایش درختان در رفوژ میانی، تلفیق توده و فضا و وجود کاربري هاي 

ه عنوان یکی از مختلف تجاري، پذیرائی، آموزش عالی، ورزشی و ... موجب شده تا از آن بتوان ب

محورهاي ارزشمند از  نظر دید و منظر بهره مند شد. این محله از لحاظ اجتماع پذیري و جذب 

  شهروندان شهر، جز محله هاي برتر شهر رشت می باشد.

تر محله خواهر امام جزیی از منطقه بزرگخواهر امام(بافت قدیم):  يمحله

یکی از هشت محله «خشی از محله زاهدانساغریسازان در شهر رشت می باشد. این محله ب

است. ساختار این محله ارگانیک و غیر منظم است و بافت آن به » بسیار قدیمی شهر رشت

گذاري، وجود بقعه ي خواهر امام رضا در این محله  صورت ریزدانه می باشد. علت این نام

بقعه در کنار قدیمی است که به عنوان عنصر مذهبی محله شناخته شده است. وجود این 

هاي تجاري که گرداگرد آن قرار دارد، سبب تحرك هر چه بیش تر این فضا می گردد.  کاربري

وجود داشته اشت، فضاهائی مشاهده می شود که  1328در مرکز محله خواهر امام که از سال 

نقش گره هاي محلی را دارد و ساکنین براي تعامالت اجتماعی و رد و بدل کردن اطالعات در 

آن حضور می یابند. اشتهار این محله در فروش لوازم دست دومی می باشد زیرا فروش اجناس 

   دست دوم در این محله رواج دارد.
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  تحلیل یافته ها و نتایج پیمایش

 یافته هاي توصیفی تحقیق به تفکیک سن و جنس، درآمد و تحصیالت در هر دو محله -1

ي تحقیق، نتایج کلی ذیل به عنوان یافته هاي تحقیق حاصل از  با توجه به پرسشنامه

  نظرات ساکنان آورده شده است:

  بیش تردر محله هاي منظریه و خواهر امام، رضایتمندي سکونتی ساکنین مرد از زن 

از زنان مسن از سکونت در محله رضایت دارند. زیرا بر اساس  ترکمتر است. همچنین زنان جوان

مستقیم پرسشنامه، زنان جوان تر مایل به زندگی در محله هاي بهتر می باشند.  سئواالت بخش

 ي از سکونت در منظریه دارند. از اینبیش ترهمچنین مردان مسن از مردان جوان تر رضایت 

، بیش ترسن با رضایتمندي سکونتی رابطه خطی مثبتی است. هر چه سن افراد  يهرابط يرو

 شده است. بیش تردر محله نیز  حس تعلق به مکان زندگیشان

  

  

  

  

ت: موقعیت دو محله در شهر رش1نقشه  

 1391مآخذ: نگارندگان، 
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  : رابطه رضایتمندي سکونتی با جنسیت در هر دو محله5نمودار

  1391مأخذ: نگارندگان، 

 

 

  

  

  

  

  : رابطه رضایتمندي سکونتی با سن در هر دو محله6نمودار

  1391مأخذ: نگارندگان، 

 
 سکونتی آنان کاسته ر هر دو محله هر چه درآمد افراد افزایش یابد، از رضایتمندي د                

 می شود. از این رو رابطه درآمد با رضایتمندي سکونتی رابطه اي معکوس است.   
 

  

  

  

  

  

 : رابطه رضایتمندي سکونتی با درآمد در هر دو محله7نمودار

  ١٣٩١مأخذ: نگارندگان، 

  

 
 یتمندي میزان تحصیالت نیز مانند درآمد در هر دو محله رابطه معکوسی با رضا

 است. کم تررضایتمندي از سکونتی  بیش ترسکونتی دارد. هر چه تحصیالت 

 

 

ی
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محله منظریه
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  : رابطه رضایتمندي سکونتی با تحصیالت در هر دو محله8نمودار

  

همچنین با توجه به تحلیل هاي حاصل از پرسشنامه میزان رضایتمندي از معیارهاي هر 

  ه دست آمد:ب 10و  9سطح در هر محله به صورت نمودارهاي 

 
  

  

  

  

  

  

  

: درصد رضایت از شاخص ها در سه سطح در محله منظریه9نمودار  

  1391مأخذ: نگارندگان، 

  

منظریه از امنیت محله، خدمات محله اي، سرزندگی، دسترسی  يهساکنان محل

آسان(شبکه هاي ارتباطی مناسب) و سطح اجتماعی محله بسیار راضی بوده اند و از ویژگی هاي 

و تسهیالت سکونتی راضی بودند. ساکنین تعامالت اجتماعی بین همسایگان را در حد کالبدي 

متوسط تلقی نموده اند ولی فضاهایی که امکان تعامالت اجتماعی را فراهم می آورد، مطلوب 

ترین معضل موجود در محله از نگاه ساکنین، سر و صداي ناشی از  دانسته اند. همچنین مهم

در خیابان ها و استادیوم ورزشی است. در بین معیارهاي در نظر گرفته پر  عبور و مرور خودروها

بیان » تعامالت اجتماعی«و کم اهمیت ترین معیار » سطح اجتماعی محله«اهمیت ترین معیار 

  شد.
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: درصد رضایت از شاخص ها در سه سطح در محله خواهرامام10نمودار  

  1391مأخذ: نگارندگان، 

  

خواهر امام از دسترسی آسان به سایر نقاط شهري و خدمات محله اي و  يهساکنان محل

که از امنیت محله، سرزندگی محله، سطح اجتماعی  روابط اجتماعی راضی بوده اند. در صورتی

محله، آسایش محیطی، ویژگی هاي کالبدي و تسهیالت سکونتی ناراضی بوده و فضاهاي فراهم 

ترین معضل موجود در محله از نگاه  دانسته اند. همچنین مهم آورنده روابط اجتماعی را متوسط

ساکنین، عدم امنیت موجود در محله خصوصا در شب است. در بین معیارهاي در نظر گرفته 

» سرزندگی و دید و منظر«و کم اهمیت ترین معیار » امنیت محله«شده پر اهمیت ترین معیار 

  بیان شد.

  

  افته هاي تحلیلی ی -2

همبستگی بین معیارها و سطوح رضایتمندي سکونتی(واحد  يهش، رابطدر این پژوه 

مسکونی، واحد همسایگی و کیفیت محله) بررسی شده است. بنابراین مستقیما به رابطه بین 

معیارها و رضایتمندي سکونتی پرداخته نشده است، بلکه سطح به سطح این بررسی ها صورت 

تکنیک رگرسیون در  Enterدر این بررسی از روش پذیرفته است تا دقت پژوهش باالتر رود. 

  چند متغیره استفاده می شود تا کلیه متغیرهاي وارد شده در یک مرحله تحلیل گردد.
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  منظریه يهمبستگی بین متغیرها در محله تحلیل-2-1

رابطه یک متغیر کمی با  يهتحلیل همبستگی، ابزاري آماري براي تعیین نوع و درج

ر است. ضریب همبستگی یکی از معیارهاي مورد استفاده در تعیین همبستگی متغیر کمی دیگ

). براي تحلیل همبستگی در 30:1384االزار،  فردریک و دو متغیر می باشد. (کرلینجر، پدهازور

این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. این ضریب، روشی پارامتري است 

  رمال یا تعداد داده هاي زیاد استفاده می شود.و براي داده هایی با توزیع ن

منظریه متغیر وابسته واحد مسکونی بیش از متغیر ویژگی هاي کالبدي تحت  يهدر محل

تاثیر امکانات و تسهیالت سکونتی قرار دارد. بدین معنی که نظر پاسخ دهندگان در محله 

تحت تاثیر  بیش ترسکونی منظریه مبنی بر این بود که رضایتمندي سکونتی در سطح واحد م

 امکانات و تسهیالت سکونتی قرار دارد و ویژگی هاي کالبدي در وهله ي دوم اهمیت است.

تحت تأثیر شاخص وجود فضاهاي  تربیشهمچنین متغیر وابسته واحد همسایگی 

مطلوب جهت تجمع همسایگان قرار دارد تا متغیر تعامالت اجتماعی. این جدول حاکی از آن 

ي می دهند و در بیش تردر این محله ساکنین به فضاهاي مشترك و عمومی اهمیت است که 

نتیجه تعامالت اجتماعی در این محله تا حدودي وابسته به خلق چنین فضاهایی می باشد. در 

بیش مورد متغیر وابسته کیفیت محله نیز ذکر این نکته ضروري است که بدین ترتیب داراي 

کور است: سطح اجتماعی محله و تعلق مکانی، خدمات محله اي، ین وابستگی با موارد مذتر

آسایش محیطی و بهداشت، امنیت، سرزندگی و دید و منظر، شبکه ارتباطی و نحوه دسترسی و 

  ایمنی.

  

  : میزان همبستگی متغیرها با3جدول         : میزان همبستگی متغیرها با              2جدول       

  واحد همسایگی در محله منظریه                          نی در محله منظریه    واحد مسکو         

  

  ١٣٩١مأخذ: نگارندگان، 
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  : میزان همبستگی متغیرها با کیفیت محله در محله منظریه4جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  ١٣٩١مأخذ: نگارندگان، 

  

  خواهر امام يهمبستگی بین متغیرها در محله تحلیل-2-2

م تحلیل روابط همبستگی بدین گونه است که متغیر وابسته واحد در محله خواهر اما

مسکونی بیش از متغیر امکانات و تسهیالت سکونتی تحت تاثیر ویژگی هاي کالبدي قرار دارد. 

بدین معنی که نظر پاسخ دهندگان در محله خواهر امام مبنی بر این بود که رضایتمندي 

ژگی هاي کالبدي قرار دارد و امکانات و تسهیالت سکونتی در سطح واحد مسکونی تحت تاثیر وی

تحت  بیش ترسکونتی در وهله ي دوم اهمیت است. همچنین متغیر وابسته واحد همسایگی 

تأثیر تعامالت اجتماعی قرار دارد تا متغیر وجود فضاهاي مطلوب به منظور تجمع همسایگان. 

عی بدون ایجاد فضاهاي ویژه به این جدول حاکی از آن است که در این محله تعامالت اجتما

ین بهره را می برند. در بیش ترمنظور گردهم آیی نیز جریان دارد و مردم از تعامالت اجتماعی 

ین وابستگی با این موارد بیش ترمحله خواهر امام متغیر وابسته کیفیت محله به ترتیب داراي 

، آسایش محیطی و است: امنیت، خدمات محله اي، سطح اجتماعی محله و تعلق مکانی

  بهداشت، شبکه ارتباطی و نحوه دسترسی و ایمنی، سرزندگی و دید و منظر.

  : میزان همبستگی متغیرها با 6جدول                     : میزان همبستگی متغیرها با          5جدول 

  د همسایگی در خواهر امامواح                                         واحد مسکونی در خواهر امام       
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  : میزان همبستگی متغیرها با کیفیت محله در محله خواهر امام7جدول  

  

  

  1391مأخذ: نگارندگان، 

  

بخش کلی تر  5عامل رضایتمندي سکونتی به  10براي بررسی دقیق تر پرسشنامه، 

یت محله کیفیت کالبدي، ویژگی هاي رفتاري، تعامالت اجتماعی، تاسیسات و تجهیزات و کیف

عامل نیز در هر محله مورد بررسی قرار گرفته است و میزان اثرات  5تقسیم شده است. این 

  مستقیم و غیر مستقیم این عوامل بر رضایتمندي سکونتی تحلیل شده است.

  

  منظریه يه: میزان اثرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر رضایتمندي در محل8جدول 

  1391، : نگارندگانمأخذ     
  

 منظریه، تمامی متغیرها به غیر از متغیر تعامالت اجتماعی داراي رابطه معنی يهدر محل

اجتماعی برابر است متغیر تعامالت  sigداري با متغیر وابسته رضایتمندي سکونتی هستند زیرا 

ین همبستگی را با متغیر رضایتمندي سکونتی دارد بیش ترمتغیر کیفیت محله  ). 0.488با ( 

)Beta=0.843 و بعد از آن به ترتیب متغیرهاي کیفیت کالبدي، تأسیسات و تجهیزات و (

ین رابطه با رضایتمندي سکونتی می باشند. این یعنی هر چه بیش ترفتاري داراي ویژگی هاي ر

  اثر کل  ثر غیر مستقیما  اثر مستقیم  متغیرها

  0.963  0.443  0.52  کیفیت کالبدي

  0.802  0.372  0.43  ویژگی هاي رفتاري

 0.841  0.381  0.46  تاسیسات و تجهیزات

  0.59  -  0.59  کیفیت محله
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قدر بر میزان این متغیرها افزوده گردد، میزان رضایتمندي سکونتی نیز به عنوان یک متغیر 

  وابسته، افزایش می یابد.

   

  هر امام: میزان اثرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر رضایتمندي در محله خوا9جدول 

  اثر کل  اثر غیر مستقیم  اثر مستقیم  متغیرها

  0.881  0.648  0.23  کیفیت کالبدي

  0.920  0.31  0.61  تعامالت اجتماعی

  0.916  0.376  0.54  تاسیسات و تجهیزات

  0.42  -  0.32  کیفیت محله

  1391مأخذ: نگارندگان، 

  

 يهري داراي رابطخواهر امام، تمامی متغیرها جز متغیر ویژگی هاي رفتا يهدر محل

) sig>0.05معنی داري با رضایتمندي سکونتی هستند زیرا متغیر ویژگی هاي رفتاري داراي(

ین شدت بیش تراست. از بین سایر متغیرها، رضایتمندي سکونتی به عنوان یک متغیر وابسته 

) دارد. بعد از آن، متغیر Beta=0.957همبستگی را در این محله با تعامالت اجتماعی (

رضایتمندي سکونتی به ترتیب با متغیرهاي کیفیت کالبدي، کیفیت محله و تأسیسات و 

ین همبستگی را دارد، این یعنی؛ رضایتمندي سکونتی این محله زمانی افزایش بیش ترتجهیزات 

می یابد که بر کیفیت هر یک از متغیرهاي نام برده نیز به ترتیب افزوده گردد. بی معنی بودن 

تاري در محله خواهر امام، بدین معنی می باشد که ساکنین این محله داراي ویژگی هاي رف

  لیت بسیار ضعیفی نسبت به محله خود می باشند.وحس مسئو

  

  نتیجه گیري

این مقاله درصدد آن بود تا عوامل موثر بر رضایتمندي سکونتی را در دو محله با بافت 

با تجزیه و تحلیل آن به مقایسه دو محله  هاي متفاوت قدیم و جدید مورد ارزیابی قرار دهد و

بپردازد. بررسی نظریات مرتبط با پژوهش حاکی از آن بود که رضایتمندي سکونتی باید در سه 

سطح محله، واحد همسایگی و واحد مسکونی مورد سنجش قرار گیرد. همچنین براي ارزیابی 

دوین پرسشنامه و تکمیل میزان رضایتمندي سکونتی چندین دسته شاخص وجود دارد که در ت

آن، این موارد مدنظر قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از سنجش میزان رضایتمندي در دو 
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خواهر امام به دلیل بافت قدیمی و  يهمحله با بافت قدیم و جدید نشان می دهد که محل

در اظهار ریزدانگی داراي کوچه هاي تنگ، باریک، بن بست و در حالت کلی ناامن می باشد که 

نظر ساکنین یکی از دالیل نارضایتی سکونتی همین مورد ذکر شده است. از طرفی ساختار 

کالبدي مسیرهاي ارتباطی مختص پیاده بوده ولی امروزه مملو از خودرو شده است و این عامل 

ین ایمنی عابران پیاده را به خطر می اندازد و سهولت رفت و آمد را از آنان سلب می نماید. در ا

بافت قدیمی که داراي خانه هاي منطبق با هویت محله می باشد، امروزه آپارتمان هاي بی 

هویتی ساخته شده است که اشراف به خانه هاي مجاور دارند و آزادي ساکنان ویالیی را سلب 

نموده است. همچنین به دلیل استفاده از مصالح بی دوام و یا کم دوام و قدمت باالي اغلب خانه 

موجود در بافت، استحکام این خانه ها پائین است. تعامالت اجتماعی از اصلی ترین عوامل هاي 

سرزنده و پویا بوده  يهرضایت ساکنان قدیمی این محله می باشد که برآمده از یک مرکز محل

است. در گذشته این مرکز محله هویت محله را حفظ می نمود و حس تعلق ساکنین را افزایش 

نگ شدن تعامالت اجتماعی به مرور زمان یکی از اصلی ترین صدمه هایی است که می داد. کم ر

به سطح  بیش تربه ساکنین قدیمی این محله وارد آمده است. از طرفی ساکنین محله منظریه 

اجتماعی محله، توجه می نمایند و موقعیت محله خود را با محالت دیگر مقایسه می کنند و 

ي خواهند داشت. تجهیزات مدرن در محله و بیش ترر بیابند رضایت خود را بهتي هچنانچه محل

واحد همسایگی براي ساکنانشان بیش از پیش حائز اهمیت می باشد. به نوعی که ابعاد خانه ها 

شان در مرتبه ي بعد از تجهیزات قرار می گیرد. چشم انداز مطلوب و نماهاي شیک و  و کوچکی

ان را با خواسته هایشان کاهش داده و سطح رضایتمندي مجلل تفاوت بین آمال و آرزوهایش

  سکونتی را ارتقا می دهد.

 
 
  

  

  

  

 
میزان رضایتمندي سکونتی ساکنان دو محله را با مقیاس ترتیبی از بسیار کم تا بسیار زیاد  :11نمودار 

  نمایش می دهد.
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 يهکونت در محلمنظریه زیاد بوده و اغلب تمایل به س يهرضایت ساکنان از سکونت در محل 

 .خودشان را دارند

 خواهر امام در سطح پائین می باشد و علت اصلی  يهرضایت ساکنان از سکونت در محل

سکونت در این محله سکونت قبلی، عدم توانایی خرید ملک در مکانی بهتر، زندگی در خانه ي 

  والدین می باشد. 

  

  راهکارهاي پیشنهادي

  نظریهم يراهکارهاي پیشنهادي در محله

 لیتومسئو حس افزایش و ساکنین مشارکت جلب منظور به الزم هاي انگیزه ایجاد

 یا و اي نشانه عناصر تقویت محله، با مرتبط هاي برنامه و ها طرح در شرکت با ها آن پذیري

 مثال محله نمودن انگیز خاطره جهت محله عمومی فضاي در ماندگار عناصر و ها مونومان ایجاد

ي وصدا سر پر و حساس هاي بازي انتقالوپ فوتبال در کنار استادیوم عضدي، ت از مونومانی

 در تنوعالیروبی نمودن رودخانه گوهر رود، استادیوم خارج شهر،  به عضدي استادیوم از ورزشی

یاده روهاي عریض محله به پ از قسمتی تقویتیحی محله، تفر-تجاري هاي کاربري طراحی

  . پیاده و دوچرخه در محور خیابان امام تا نامجو(نبش دانشگاه)عنوان شبکه پیوسته و منسجم 

  

 راهکارهاي پیشنهادي در محله خواهر امام

تقویت عملکرد امام زاده به عنوان عنصري با  بهسازي و نوسازي بافت و بناهاي قدیمی،

در هویت مذهبی، ایجاد فضاهایی با انگیزه افزایش تعامالت اجتماعی مانند تعبیه نیمکت ها 

 تقویت فعالیت هاي فرهنگی محله از طریق فعالیت هاي مرتبط با خیریه و ، مرکز محله

و تقویت روشنایی محله در  دارند روزي شبانه هاي فعالیت که هایی کاربري تعریفنمایشگاه ها، 

شب براي تقویت امنیت در محله، تالش جهت افزایش نظارت اجتماعی از طریق طراحی مناسب 

 مانندی ترافیک سازي آرام جهت هایی برنامهي ه) ارائبالکن، پنجره رو به خیابان و ...ساختمان ها(

 موجود هاي ساختمان در آسمان خط خودرو، رعایت سرعت کاهش براي متنوع هاي سازي کف

  طراحی منظر محله از طریق نوار سبز به منظور رعایت نظم بصري محیط .محله و  در
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