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103

و هايمسـكوني مجتمع رضايتاز ميـزان بين، رابطه بررسـي
انسان روابط بر مسكوني هاي مجتمع تأثير
تهران)* در مسكونى مجتمع چند موردى (مطالعه

منش**** رهبرى كمال دكتر حبيب***، فرح دكتر ذبيحى**، حسين منش****دكتر رهبرى كمال دكتر حبيب***، فرح دكتر ذبيحى**، حسين دكتر

1388/11/14 مقاله: دريافت تاريخ
نهايى: 1389/2/8 پذيرش تاريخ

چكيده
توانند مي و آمده حساب به بيستم قرن معماري عرصة در عملكرد، ترين اساسي و ترين پيچيده عنوان به مسكوني هاي مجتمع
آن تأثير و مجتمع يك از رضايت ميزان بررسي رابطه اين در باشند، داشته پي در آنها روابط و ساكنين رفتار بر زيادي بسيار تأثيرات
ميزان بين رابطة كشف محيط،3) يك از رضايت ميزان ــي بررس (2 رضايت، بر مؤثر عوامل ــناخت ش (1 : اهداف با و افراد روابط بر
كاربردي - بنيادين تحقيقات ــزو ج نوعى به كه ــت اس گرفته قرار نظر مد افراد روابط بر محيط آن تأثير و محيط ــك ي از ــت رضاي
روند در محيط مثبت تأثيرات سبب تواند مي محيط يك از رضايت «احساس كه است گرديده تدوين فرضيه اين اساس بر و بوده

گردد.» است انجام و گيري شكل درحال محيط آن در كه روابطي
آمده، بدست نتايج گرفت. قرار تحليل مورد و آوري جمع آماري داده 2520 قالب در اطالعات مربوطه فرض آزمون جهت ادامه در

بود. افراد روابط بر آن تأثير و مجتمع يك از رضايت ميزان بين قوي رابطة وجود از حاكي

كليدى هاى واژه
مسكونى. هاى مجتمع انسان، روابط مسكن، ، رضايت

دكتر راهنمايى به انسان روابط بر مسكونى هاى مجتمع معمارى تأثير ــى بررس عنوان با منش رهبرى كمال معمارى دكتراى ــاله رس از برگرفته مقاله اين *
است. گرديده ارائه تهران تحقيقات علوم واحد اسالمى آزاد دانشگاه در كه است حبيب فرح دكتر مشاوره و ذبيحى حسين

Email : H.Zabihi@srbiau .ac.ir مكاتبات) ايران.(مسئول تهران، تحقيقات علوم واحد اسالمى آزاد دانشگاه شهرسازى و معمارى گروه استاديار **
Email: F.habib@srbiau.ir ايران. ، تهران تحقيقات علوم واحد اسالمى آزاد دانشگاه شهرسازى و معمارى گروه دانشيار ***
Email : pr.rahbari@yahoo.com ايران. تهران، تحقيقات علوم واحد اسالمى آزاد دانشگاه معمارى، دكتراى دوره آموخته دانش ****
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منش رهبرى كمال حبيب، فرح دكتر ذبيحى، حسين دكتر

مقدمه

اثر هر معناى روى اين از هستند مردم عامل ترين اساسى معمارى در
و آرامش آسايش، اندازه چه تا اثر اين كه ــت اس ــته وابس بدين معمارى
است كارا ايشان نيازهاى به ــخ پاس در و كند مى تامين را مردم رضايت
بتواند بايد ــكونى مس فضاى يك عبارتي به (1371 ــكاران، هم و ــف (چرماي

كوچك از اعم خانواده افراد از يك هر فردى ــد رش براى الزم ــرايط ش
بر ــند باش قادر بايد خانواده افراد از يك هر آورد.يعنى فراهم را بزرگ و
حريم و مناسب فضاى ، خود عاليق و روانى و روحى هاى نياز ــب حس
رابيابند، جسمانى و روانى آسايش ــب كس و ها فعاليت انجام براى الزم
روابط برقرارى براى الزم، محيط بتواند بايد مسكن فضاى اين بر عالوه
آورد. بوجود را خانواده كيان حفظ جهت ــتگى همبس ايجاد و خانوادگى
از يكى ــد باش كارايى داراى جهت دو از بايد زندگى فضاى يا ــكن مس
مناسب، امكانات مناسب، ــي دسترس با محيطى ايجاد يعنى مادى جنبه
مناسب نور و هوا كوران رطوبت، مناسب، ــار فش مطلوب، حرارت درجه
مردم، معنوى ــاى ه نياز به جوابگويى ــر نظ از ــرى ديگ و آن ــر نظاي و
رسوم و آداب و فرهنگ نوع و زندگى طرز با مناسب فضاهاى ايجاد يعنى
توانند مي شوند جمع نحوى ترين كامل به هم با اگر شرط دو اين اجتماعى،

را افراد رضايت از درجاتي و گرديده مسكن از مطلوبيت حس ايجاد ــبب س
(شكل1) آورند. فراهم

ــكوني مس هاي مجتمع در ــكونت س براي تقاضا اخير، هاي ــال س در
ــد رش نرخ و ــهر ش اندازه به ــته بس افزايش اين ــرعت س يافته، افزايش
مؤثر عوامل كشف با است اميد تحقيق اين در بوده متفاوت آن، جمعيت
هرچند گامي ــكوني، مس هاي مجتمع در افراد بر آن تأثير و رضايت بر

برداريم. ايران عزيزمان ميهن در زندگي كيفيت بردن باال در اندك

رضايت
بودن، راضي رضا، معناي به حميد فرهنگ در خود لغوي معاني در رضايت
يك از رضايت اما و (1378 ، (سياح است. آمده مكاني يا چيزي از خشنودي
تحت مسكن، از فرد رضايت گردد؟ مى حاصل چگونه كاشانه يا سكونتگاه
رضايت عدم يا رضايت گيرد؟ مى ــرار ق عواملى و ها ــخصه مش چه تأثير
از بسيارى ــت؟ گذاش خواهد فرد روى بر رفتارى تأثيرات چه ــكن مس از
به بنابراين و دارند تمايل باشند ــته داش توانند نمى كه هايى چيز به افراد
كمترى تمايل كه را محلى بايد ها آن داليل ــاير س يا و اقتصادى داليل
دارد، تمايل فردى كه را چه آن وقتى كنند، انتخاب را دارند آن به نسبت
ــبك س قدرى با چه اگر ــود، ش مى جلب رضايت ، كند انتخاب واند مى

نگارندگان : مأخذ مسكن در مطلوبيت حس گيرى شكل .1 شكل
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5-15 صفحه

... و مسكوني هاي مجتمع از رضايت ميزان بين، رابطه بررسي

ممكن نباشد، توجه جالب وى نظر از چندان كه خانه¬اى ــنگينى، س و
دهند مى ترجيح افراد از خيلى مثال، عنوان به نباشد، بد هم خيلى است
آپارتمان يك ــت اس ممكن ولى ، كنند زندگى واحدى تك خانه يك در
به آپارتمان فرضًا كه اين براى ، كرد قبول نيز را شهر مركز نزديكى در

(گيديون،1968). است تر نزديك ها آن دوستان يا و ها آن كار محل
اند: بوده زير موضوعات دنبال به همواره مسكن در ها انسان

4.مسكنى وقار، و زيبايي .3 ارزان، و مناسب قيمت .2 استحكام، و ايمنى .1
تعبيرى به يا و ــوده ب آنان روحى و ــمى جس ــايش آس كننده تامين ــه ك
معموًال تاريخ در البته باشد خود رفتارى و ــتى زيس الگوهاى با هماهنگ
زيرا ــوند، ش مجتمع يكديگر كنار در اند ــته توانس بندرت عامل چند اين
و ندارند را خاص زيبايى و مطلوبيت ، ايمنى معموًال قيمت، ارزان مسكن
كه است آمده پيش زمان از اى برهه كمتر تاريخ طى در لذا . بالعكس يا
و باشند داشته را كمال و تمام رضايت خود ــكن مس از براستى ها ــان انس
(گيديون،1968) گردد. مى فراهم نسبى صورت به مواقع ــتر بيش در رضايت
زندگى كجا در واقع در شما دهيد؟ مى ترجيح را سكونتگاهى نوع چه شما
بين تفاوت داديد ــؤاالت س اين به متفاوتى ــاى ه ــخ پاس اگر ، كنيد مى
سؤال دو بين اختالف دانيد.اگر مى را سكونتگاه انتخاب و ارجح سكونتگاه
ممكن و باشيد ناراضى سكونتگاه از است ممكن ، ــد باش زياد الذكر فوق

(گيفورد،1997). نگردد تبديل كاشانه به گاه هيچ سكونتگاه است

رضايت ايجاد در مؤثر عوامل
اندازه كافى ميزان به را آن بايد ، ــكونتگاه س از رضايت ــتنباط اس براى
محل از آيا «كه ساده سؤال يك در فقط سنجش اين ولى نمود، گيرى

شود. نمى خالصه خير» يا داريد رضايت خود سكونت
احساس فضا يك از فردى گردد مى سبب عواملى چه ــتى راس به اما و
عاملى كند؟چه نارضايتى ــاس احس فضا همان از ديگرى فرد و رضايت
و رضايت احساس محيط يك از زمان يك در ــان انس گردد مى ــبب س
به و ــد؟ باش ــته داش نارضايتى ــاس احس محيط، همان از ديگر زمان در
دارند. نقش محيط از ــان انس رضايت ميزان در عواملى چه ديگر عبارت
به توان مى ــكن مس از افراد رضايت ــاس احس در مؤثر عوامل جمله از
كه نمود اشاره فرهنگى و محيطي معماري، اجتماعى، ، شخصى عوامل

شود. مى داده توضيح عوامل از يك هر ذيل در

رضايت بر آن تأثيرات و شخصى عوامل
خصوصيات دارد، ساكن شخص به بستگى بعضًا خشنودى، و سليقه مسلمًا
شخصيتى، جمعيتى، عوامل شامل ، گذارد مى تأثير رضايت بر كه فردى
است. آينده به اميد و ها سكونتگاه ساير با ــه مقايس انتظارات، ها، ارزش
به نسبت ــترى بيش اهميت ــكونتگاه س از رضايت در روانى تأثيرات اين

(گيديون،1968). دارد كند، مى زندگى آن در فرد كه اى خانه
با رابطه در ها اولويت ــاوت تف ، اول وهله در زندگى: ــه مرحل و ــن س •
ها تفاوت معلوم، قرار دارد.از زندگى مرحله يا سن به بستگى سكونتگاه
اهداف ها، نياز در تغيير تأثير تحت هستند سن با مرتبط كه رضايت در

است. اجتماعى موقعيت و
اقتصادى اجتماعى، موقعيت به سكونتگاه از رضايت اجتماعى: موقعيت •
ــانه كاش كه قادرند بهتر متمول افراد كلى طور به البته دارد، ارتباط ــز ني

هستند. تر راضى لذا و كنند تهيه را خود نظر مورد
بر نيز اجتماعى ــاى ه نقش و ــيت جنس اجتماعى: نقش و ــيت جنس •
مناسب مورد در غالبًا شوهران و زنان دارد. تأثير ــكونتگاه، س از رضايت

دارند. نظر اختالف كاشانه بودن
رضايت و شخصيت بين توجهى قابل ارتباط ها: ارزش و ــخصيت ش •
حق ــتن داش صورت در اجتماعى افراد فرضًا، دارد. وجود ــكونتگاه س از
آن در اجتماعى معاشرت امكان كه كرده انتخاب را هايى خانه انتخاب،

باشد. ممكن حداكثر در
مجلل عمارت يك در شما دوست دانستيد نمى اگر شايد ها: مقايسه •
رضايت احساس ــتر بيش كوچك اى كلبه در زندگى از كند، مى زندگى

كرديد. مى
خانه كيفيت بهبود ــار انتظ در ــخصى ش كه اين : آينده براى ها آرزو •
بنابراين است، تأثير داراي فعلى سكونتگاه از وي رضايت بر ــد باش خود
سايرين به نسبت هستند خود خانه در كيفى بهبود انتظار در كه افرادى

(شكل 2) هستند. تر خوشحال ، كنند مى زندگى محل همان در كه

نگارندگان : مأخذ رضايت بر آن تأثير و شخصى عوامل .2 شكل
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رضايت بر آن تأثير و اجتماعى عوامل
ــند، باش قبول مورد كه هايى هنجار ديگران، با ارتباط و متقابل ــط رواب
اولويت در مهمى نقش ــت، امني و ــتقالل اس مقابل در خصوصى خلوت
كاشانه، تعريف از مهمى بخش حقيقت در دارد. ــكونتگاه س مورد در ها

(شكل3) است. آن اجتماعى عملكرد
از رضايت جهت كمترى اهميت است ممكن همسايگان ــايگان: همس
ويژه به هستند. مهم هم هنوز ولى باشند، داشته سابق به ــبت نس خانه،

باشند. بد خيلى يا و خوب خيلى همسايگان اگر
، گردد مى ــاب انتخ زندگى ــراى ب محلى هنگامى ــب اغل : ــا هنجاره
گردد. مى خود مانند ــرادى اف براى خانه «معمول» ترتيب ــه ب توجهى
خلوت هنجارهاى زندگى، محل مشخصات انتخاب مورد در مسن افراد

آيد. مي شمار به مهم عوامل از استقالل و خصوصى
ــت. اس گروهى ــرت معاش ، ديگر اجتماعى عامل : ديگران ــت اولوي
كنند زندگى هم با گيرند مى تصميم ــه ك گروهى يا خانواده هر ــراى ب
اين بگيرد، صورت ــد باي خانه خريد يا اجاره از قبل ــادى زي ــرات مذاك
محل به ــبت نس فرد رضايت عدم يا رضايت در ــد توان مى ــرات مذاك

.(1997 ، باشد(گيفورد مؤثر سكونت

است. شده انتخاب آنها اصل
جهت هم به نسبت ها بلوك مطلوب چيدمان فضا، و توده مبحث در •
ايجاد و كيفيت ــا ب باز فضاي آوردن ــم فراه فضايي، محوريت ــاد ايج
يكي تواند مي شهري فضاي و ساختماني توده بين زيباشناسانه تركيب

باشد. افراد رضايت بر مؤثر عوامل از
وحدت و انسجام مسكوني، هاي مجتمع در شهري سيماي مبحث در •
ميزان در نوعي به نما ــتگي آراس و خود پيرامون بافت با هماهنگي نما،

است. مؤثر افراد رضايت
هاي ويژگي جمله از واحدها؛ ــي كم و كيفي هاي ويژگي ــث مبح در •
هاي حريم تفكيك ــد. باش مؤثر افراد رضايت ــر ب تواند مي كه ــي، كيف
هاي حريم ــتن داش خلوت، ــتن داش هم، از خانواده خصوصي و عمومي
تهوية مناسب، نور مناسب، اندازهاي ــم چش داشتن فعاليت، براي الزم
بايد كه كمي هاي ويژگي از همچنين است. مناسب دسترسي ــب، مناس
نمود اشاره ــكوني مس واحد در فرد تراكم به توان مي گيرد، قرار مدنظر
و گرديده رواني هاي بيماري و ها تنش باعث كاشانه در زياد تراكم كه

بود. خواهد مؤثر فرد رضايت بر شدت به
تواند مي كه است ورزشي خدماتي، رفاهي، امكانات ــامل ش امكانات، •

باشد. مؤثر افراد رضايت ميزان بردن باال در شدت به
از مسكوني هاي مجتمع در موجود سبز فضاي سبز، فضاي مبحث در •
مناسبي بسيار نقش تواند مي فضا در سرزندگي شادابي، حس ايجاد طريق
(شكل 4) باشند. داشته محيط از رضايت ــاس احس ميزان بردن باال در

رضايت بر آن تأثير و فرهنگى عوامل
ترجيح افراد و ــتند هس متفاوت ــيار بس جهان مختلف نقاط در ها خانه
ها آن ــته گذش فرهنگ مطابق كه كنند زندگى هايى خانه در دهند، مى
فرهنگ از تبلورى كه هايى سكونتگاه كه است آن دليل به اين ــد، باش
(1997 هستند.(گيفورد، فرهنگ آن رفتارى الگوهاى مكمل باشند مى
داخلى فضاى گيرى ــكل ش در كه را فرهنگ اصل جنبه پنج ــورت راپاپ
خانواده، ــاختار س اصلى، هاى فعاليت انجام ــوه نح بوده، مؤثر ها ــه خان
معرفى اجتماعى روابط ــد فرآين و خلوت به نگرش ، ها ــيت جنس نقش
پخت خوابيدن، چون هايى فعاليت ــف مختل هاى فرهنگ در كند. ــى م
شروع اول مردان ها فرهنگ بعضى در ــتند، هس متفاوت خوردن و پز و
به ــروع ش هم با خانواده ديگرى هاى فرهنگ در كنند، مى خوردن به
ديگرى در و زمين روى مردم ها فرهنگ از بعضى در . كنند مى خوردن
طراحى از مواردى ها تفاوت اين نشينند، مى ميز ــت پش و صندلى روى
قرار تأثير تحت را درها محل فضايى، هاى نياز پنجره، كف ارتفاع چون

(1994 دهند.(لنگ، مى

نگارندگان : مأخذ رضايت بر آن تأثير و اجتماعى عوامل .3 شكل

محيطي و معماري عوامل
خانه از رضايت و ها اولويت بر زيادي تأثير محيطي، و معماري عوامل
ها، دسترسي به توان مي را محيطي و معماري عوامل نگاه يك در دارد،
كيفي و كمي هاي ويژگي زيست، محيط شهري، ــيماي س فضا، و توده

.(1387 نمود(ذبيحى، تقسيم امكانات و واحدها
تفكيك نحوة و پياده و ــواره س هاي دسترسي ها، ــي دسترس مبحث در •
افراد رضايت بر مؤثر عوامل از يكي ــكوني مس هاي مجتمع در هم از آنها
باشد اي گونه به بايد مسكوني، مجتمع يك در پياده دسترسي بود. خواهد
هاي دسترسي بلكه باشد، سكونت قابل پياده افراد براي تنها نه مجتمع كه
پياده دسترسي اهميت باشد، داشته سواره به نسبت بيشتري جذابيت پياده،
اولين عنوان به موضوع اين غربي، محالت الگوي در كه ــت اس قدري به

منش رهبرى كمال دكتر حبيب، فرح دكتر ذبيحى، حسين دكتر
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5-15 صفحه

بندي جمع
شاخه، 4 در رضايت بر مؤثر عوامل گرفته، صورت هاي ــي بررس پيرو
عوامل و محيطي و معماري عوامل اجتماعي، عوامل شخصي، عوامل
و معماري عوامل مذكور، عوامل بين در كه شوند مي تقسيم فرهنگي
لذا و شود. مي پرداخته موضوع به زاويه آن از و شده شاخص محيطي
معماري عوامل از رضايت ــاس احس برآيند ــكوني، مس مجتمع يك در
از رضايت احساس ها، دسترسي از رضايت ــاس احس يعني محيطي، و
از رضايت احساس شهري، سيماي از رضايت ــاس احس فضا، و توده
اجتماعي، ــخصي، ش عوامل همراه واحدها كمي و كيفي هاي ويژگي

دهد. مي ــكل ش را مجتمع از فرد رضايت ميزان فرهنگي،
محيط يك به نسبت رضايت احساس ميزان هرقدر ــد رس مي نظر به
محيط آن به نسبت ــتري بيش خاطر تعلق احساس افراد ــود، ش بيشتر
نهايتًا و كنند مي بيشتر آرامش احساس محيط آن در بودن از و نموده
با لذا و شد خواهد بيشتر افراد بر محيط تأثير و گرمتر محيط در روابط
رضايت ــاس (احس گرديد. تدوين مربوطه فرضيه فوق موارد به عنايت
روابطي روند در محيط مثبت ــرات تأثي ــبب س تواند مي محيط يك از

گردد.) ــت اس انجام و گيري ــكل ش حال در محيط آن در كه

نمونه جامعه و آمارى جامعه
هاي مجتمع از رضايت ميزان ــي (بررس پژوهش موضوع به توجه ــا ب
نظر مورد ــارى آم جامعه ــان) انس روابط بر مجتمع تأثير و ــكوني مس
اينكه به نظر اما بود، خواهد شده ساخته ــكونى مس هاى مجتمع كليه
گرديده، تهران در مسكونى مجتمع چند به منوط ادامه در فوق بررسى
در شده ــاخته س ــكونى مس هاى مجتمع كلية نظر، مورد آمارى جامعه
انتخاب كه است بررسى تحت جامعه از بخشى نمونه باشد. مى تهران
كل دربارة اطالعاتي توان مى بخش اين از كه ــمى قس به ــود ش مى
مسكونى مجتمع سه گرفته صورت بررسى پيرو آورد، ــت دس به جامعه
هاى مجتمع از اى نماينده عنوان به فرهنگيان ــاد، آب بهجت اكباتان،

ــدند. ش انتخاب فرضيه آزمون جهت تهران در ــكونى مس
مورد مسكونى هاى مجتمع در ــاكن س خانوارهاى تعداد اينكه به نظر
به مربوط اطالعات آورى ــع جم و نظرات ــى بررس و بوده زياد ــه مطالع
عمل قدرت و بيشتر سرعت جهت باشد نمى پذير امكان آنان تك تك

نگارندگان مأخذ: مسكوني هاي مجتمع در محيطي و معماري عوامل شناخت .4 شكل

... و مسكوني هاي مجتمع از رضايت ميزان بين، رابطه بررسي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
108

13
90

ان
ست

تاب
ر،

ها
/ب

جم
پن

ال
س

م/
شت

ه
اره

شم
هر

ش
ت

وي
ه

نگارندگان مأخذ: بندى جمع .5 شكل

پژوهش اصلي انسان:هدف روابط بر مجتمع تاثير و مسكوني هاي مجتمع از رضايت ميزان بررسي

نهايي گيري نتيجه

رضايت،.1)اهداف بر مؤثر عوامل شناخت
از.2 رضايت ميزان بررسي ،چگونگي مسكوني هاي مجتمع
انسان.3 روابط بر مجتمع تأثير و ، مسكوني هاي مجتمع از رضايت ميزان بررسي

مربوطه هدف به رسيدن راستاي فرد:در رضايت واقع در و شود مي حاصل چگونه گاه سكونت يك از رضايت كه پرداختيم مسئله اين به ابتدا
چه مسكن از رضايت عدم يا رضايت كه گرديد مطرح سوال اين نهايت در و گيرد مي قرار عواملي و ها مشخصه چه تأثير تحت مسكن از

بر رفتاري گرديدتأثيرات ذيل فرضية تدوين به منجر فوق مطالعات مجموعه و گذاشت خواهد .فرد

كدامند؟.1)سواالت مسكوني مجتمع در رضايت حس ايجاد در مؤثر عوامل
داد؟.2 قرار سنجش مورد را مسكوني هاي مجتمع يك از رضايت احساس ميزان توان مي چگونه
بر.3 تأثيري چه مجتمع يك از رضايت دارد؟ميزان افراد روابط بر مجتمع تأثير ميزان

است:فرضيه انجام و گيري شكل حال در محيط آن در كه روابطي روند در محيط مثبت تأثيرات سبب تواند مي محيط يك از رضايت احساس
.گردد

پژوهش كلي ساختار با مقايسه و تحليل و تحقيق فرضيات آزمون

شد. پرداخته نمونه تعيين به بيشتر
روبرو: رابطه از استفاده با نمونه حجم تعيين

222

22

1 ST)N(d
SNTn
+−

=

فرمول: اين در كه
برآورد پيش :S2 ،٪95 اطمينان ــطح س :T آمارى، جامعة ــم حج : N

مطلوب احتمالى دقت : D واريانس،
آماري جامعه حجم = 1646= 450 + 296 + 900

نمونه تعداد =
1404139

89426
337498

8515821645050
8515821646

222

22
===

⋅+
⋅⋅

= /
/
/

)/()/()()/(
)/()/(n

جهت كه گردد مى تعيين خانوار 140 نمونه حجم ــود ش مى ــاهده مش
افزايش درصد 25 با نمونه حجم كامل اعتماد و اطمينان ضريب افزايش

گردد. مى تبديل خانوار 180 به

منش رهبرى كمال دكتر حبيب، فرح دكتر ذبيحى، حسين دكتر
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5-15 صفحه

پرسشنامه تدوين
اطالعات و تدوين پرسشنامه در ذيل شرح به سوال چهارده فرضيه، آزمون جهت گيرد. مى انجام مشاهده و پرسشنامه شيوة از استفاده با تحقيق اين
گرفت. قرار تحليل مورد SPSS افزار نرم در آمارى داده 2520 قالب در نتايج و گرفته قرار سنجش مورد خانوار 180 در و مجتمع سه در مربوط

ها داده تحليل
كرده برآورده آل ايده مجموعة يك در سكونت جهت در را شما هاى خواسته ميزان چه به داريد، سكونت آن در كه مسكونى مجتمع (B9 سوال

است؟

نگارندگان مأخذ: پرسشنامه سؤاالت تدوين .1 جدول

گردد. است انجام و گيرى شكل حال در محيط آن در كه روابط روند در محيط مثبت تأثيرات سبب تواند مى محيط، يك از رضايت احساس : فرضيه

گرديد. مطرح پرسشنامه در ذيل سواالت مربوطه فرضيه به رسيدن راستاى در

است؟ كرده برآورده آل ايده مجموعة يك در سكونت جهت در را شما هاى خواسته ميزان چه به داريد، سكونت آن در كه مسكونى مجتمع (B9

كنيد؟ مى رضايت احساس ميزان چه به ترافيكى مهم شريانهاى به شدن متصل و مجتمع دسترسى نحوة از (B11

هستيد؟ رضايت داراى ميزان چه به شهرى مهم هاى كاربرى و تسهيالت خدمات، به مجتمع دسترسى از (B12

هستيد؟ رضايت داراى ميزان چه به خود مسكونى سبز فضاى از (B13

هستيد؟ رضايت احساس داراى ميزان چه به خود مسكونى مجتمع صوتى، آرامش و سكوت از (B14

كنيد؟ مى رضايت احساس ميزان چه به خود مسكونى واحد در خصوصى و عمومى هاى عرصه جداسازى و تفكيك نحوة خصوص در (B15

هستيد؟ رضايت احساس داراى ميزان چه به مسكونى واحد خارج به داخل از روئت قابل اندازهاى چشم خصوص در (B16

است؟ نموده برآورده را شما رضايت ميزان چه به خدماتى ورزشى، رفاهى، امكانات شامل مجتمع در موجود امكانات (B17

داريد؟ رضايت احساس ميزان چه به واحد كل مساحت و فضاها ابعاد از (B21

است. بوده مثبت تأثيرات داراى ديگران با شما رفتار در ميزان چه به مجتمع اين در زندگى (B8

است؟ بوده تأثير داراى شما خانوادگى روابط بهبود در ميزان چه به مجتمع اين در و مسكونى واحد اين در زندگى (B18

است؟ بوده مؤثر اقوام و آشنايان و دوستان با روابط كيفيت و بهبود در ميزان چه به مجتمع اين در و مسكونى واحد اين در زندگى (B19

است؟ بوده همسايگان با شما روابط در مثبت تأثيرات داراى ميزان چه به مجتمع اين در و مسكونى واحد اين در زندگى (B20

است؟ چگونه ها همسايه با ارتباط ميزان (29 B

آبادفرهنگيانكل اكباتانبهجت

ميانگين3/022/423/083/28

معيار0/820/740/560/88 انحراف

واريانس0/680/550/310/78

كل54597185263 جمع
امتياز

60/548/561/665/7100 از امتياز

ماخذ:نگارندگان B9 سؤال بررسى نتايج .2 جدول

... و مسكوني هاي مجتمع از رضايت ميزان بين، رابطه بررسي

65.7 61.6

48.5

60.5

اكباتان آباد بهجت فرهنگيان كل

نگارندگان ماخذ: .6 شكل
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كنيد؟ مى رضايت احساس ميزان چه به ترافيكى مهم شريانهاى به شدن متصل و مجتمع دسترسى نحوة از (B11 سوال

66.2 67

60

62.2

اكباتان آباد بهجت فرهنگيان كل

نگارندگان ماخذ: .7 شكل

هستيد؟ رضايت داراى ميزان چه به شهرى مهم هاى كاربرى و تسهيالت خدمات، به مجتمع دسترسى از (B12 سوال

آبادفرهنگيانكل اكباتانبهجت

ميانگين3/263/023/353/3

معيار0/810/830/680/88 انحراف

واريانس0/660/690/460/77

امتياز587121201265 كل جمع

62/2606766/2100 از امتياز

ماخذ:نگارندگان B11 سؤال بررسى نتايج .3 جدول

آبادفرهنگيانكل اكباتانبهجت

ميانگين3/242/973/53/18

معيار0/780/800/620/84 انحراف

واريانس0/620/640/380/71

امتياز584119210255 كل جمع

64/859/57063/7100 از امتياز

ماخذ:نگارندگان B12 سؤال بررسى نتايج .4 جدول

هستيد؟ رضايت داراى ميزان چه به خود مسكونى سبز فضاى از (B13 سوال

ماخذ:نگارندگان B13 سؤال بررسى نتايج .5 جدول

آبادفرهنگيانكل اكباتانبهجت

ميانگين3/392/573/183/96

معيار1/010/930/720/89 انحراف

واريانس1/020/860/520/79

امتياز611103191317 كل جمع

67/851/563/679/2100 از امتياز

منش رهبرى كمال دكتر حبيب، فرح دكتر ذبيحى، حسين دكتر

63.7

70

59.5

64.8

اكباتان آباد بهجت فرهنگيان كل

نگارندگان ماخذ: .8 شكل

79.2

63.6

51.5

67.8

اكباتان آباد بهجت فرهنگيان كل

نگارندگان ماخذ: .9 شكل
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5-15 صفحه

هستيد؟ رضايت احساس داراى ميزان چه به خود مسكونى مجتمع صوتى، آرامش و سكوت از (B14 سوال

ماخذ:نگارندگان B14 سؤال بررسى نتايج .6 جدول

آبادفرهنگيانكل اكباتانبهجت

ميانگين3/152/453/253/43

معيار1/010/980/791/00 انحراف

واريانس1/020/960/631/00

امتياز56797195275 كل جمع

6348/56568/7100 از امتياز

كنيد؟ مى رضايت احساس ميزان چه به خود مسكونى واحد در خصوصى و عمومى هاى عرصه جداسازى و تفكيك نحوة مورد در (B15 سوال

ماخذ:نگارندگان B15 سؤال بررسى نتايج .7 جدول

آبادفرهنگيانكل اكباتانبهجت

ميانگين3/162/723/233/32

معيار0/820/900/740/77 انحراف

واريانس0/630/810/550/60

امتياز569109194266 كل جمع

63/254/564/666/5100 از امتياز

هستيد؟ رضايت احساس داراى ميزان چه به مسكونى واحد خارج به داخل از روئت قابل اندازهاى چشم مورد در (B16 سوال

ماخذ:نگارندگان B16 سؤال بررسى نتايج .8 جدول

آبادفرهنگيانكل اكباتانبهجت

ميانگين3/0823/23/53

معيار1/130/840/931/05 انحراف

واريانس1/290/710/871/11

امتياز55580192283 كل جمع

61/64053/370/7100 از امتياز

68.7 65

48.5

63

اكباتان آباد بهجت فرهنگيان كل

نگارندگان ماخذ: .10 شكل

66.5 64.6
54.5

63.2

اكباتان آباد بهجت فرهنگيان كل

نگارندگان ماخذ: .11 شكل

70.7

53.3

40

61.6

اكباتان آباد بهجت فرهنگيان كل

نگارندگان ماخذ: .12 شكل

... و مسكوني هاي مجتمع از رضايت ميزان بين، رابطه بررسي
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است؟ نموده برآورده را شما رضايت ميزان چه به خدمات ورزشى، رفاهى، امكانات شامل مجتمع در موجود امكانات (B17 سوال

داريد؟ رضايت احساس ميزان چه به واحد كل مساحت و فضاها ابعاد از (21 B سوال

آبادفرهنگيانكل اكباتانبهجت

ميانگين3/082/453/233/28

معيار0/830/670/690/84 انحراف

واريانس0/690/450/480/71

امتياز55598194263 كل جمع

61/656/264/665/7100 از امتياز

است. بوده مثبت تأثيرات داراى ديگران با شما رفتار در ميزان چه به مجتمع اين در زندگى (B8 سوال

آبادفرهنگيانكل اكباتانبهجت

ميانگين2/71/772/233/51

معيار1/160/690/831/03 انحراف

واريانس1/360/480/691/06

امتياز48671134281 كل جمع

5435/544/670/2100 از امتياز

ماخذ:نگارندگان B17 سؤال بررسى نتايج .9 جدول

ماخذ:نگارندگان B21 سؤال بررسى نتايج .10 جدول

آبادفرهنگيانكل اكباتانبهجت

ميانگين3/062/553/113/27

معيار1/051/060/781/15 انحراف

واريانس1/111/120/611/34

امتياز551102187262 كل جمع

61/25162/365100 از امتياز

ماخذ:نگارندگان B8 سؤال بررسى نتايج .11 جدول

منش رهبرى كمال دكتر حبيب، فرح دكتر ذبيحى، حسين دكتر

70.2

44.6
35.5

54

اكباتان آباد بهجت فرهنگيان كل

نگارندگان ماخذ: .13 شكل

65.7
64.6

56.2

61.6

اكباتان آباد بهجت فرهنگيان كل

نگارندگان ماخذ: .14 شكل

65 62.3
51

61.2

اكباتان آباد بهجت فرهنگيان كل

نگارندگان ماخذ: .15 شكل
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5-15 صفحه

است؟ بوده تأثير داراى شما خانوادگى روابط بهبود در ميزان چه به مجتمع اين در و مسكونى واحد اين در زندگى (B18 سوال

آبادفرهنگيانكل اكباتانبهجت

ميانگين2/942/252/903/35

معيار0/850/630/680/85 انحراف

واريانس0/730/390/460/72

امتياز53090174266 كل جمع

58455866/5100 از امتياز

است؟ بوده مؤثر اقوام و آشنايان و دوستان با روابط كيفيت و بهبود در ميزان چه به مجتمع اين در و مسكونى واحد اين در زندگى (B19 سوال

است؟ بوده همسايگان با شما روابط در مثبت تأثيرات داراى ميزان چه به مجتمع اين در و مسكونى واحد اين در زندگى (20 B سوال

آبادفرهنگيانكل اكباتانبهجت

ميانگين2/92/433/18

معيار0/850/670/800/85 انحراف

واريانس0/720/450/640/73

امتياز53196180255 كل جمع

59486063/7100 از امتياز

ماخذ:نگارندگان B20 سؤال بررسى نتايج .14 جدول

آبادفرهنگيانكل اكباتانبهجت

ميانگين3/052/522/983/36

معيار0/910/900/700/93 انحراف

واريانس0/820/810/490/86

امتياز549101179269 كل جمع

6150/559/667/2100 از امتياز

ماخذ:نگارندگان B19 سؤال بررسى نتايج .13 جدول

ماخذ:نگارندگان B18 سؤال بررسى نتايج .12 جدول

... و مسكوني هاي مجتمع از رضايت ميزان بين، رابطه بررسي

66.5
58

45

58

اكباتان آباد بهجت فرهنگيان كل

نگارندگان ماخذ: .16 شكل

67.2
59.6

50.5

61

اكباتان آباد بهجت فرهنگيان كل

نگارندگان ماخذ: .17 شكل

63.7 60

48

59

اكباتان آباد بهجت فرهنگيان كل

نگارندگان ماخذ: .18 شكل
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است؟ چگونه ها همسايه با ارتباط ميزان (29 B سوال

آبادفرهنگيانكل اكباتانبهجت

ميانگين2/482/452/512/47

معيار0/840/840/720/92 انحراف

واريانس1700/710/520/86

امتياز44798151198 كل جمع

55/54950/349/5100 از امتياز

ماخذ:نگارندگان B29 سؤال بررسى نتايج .15 جدول

گيرى نتيجه

گردد. است انجام و گيرى شكل حال در محيط، آن در كه روابطى روند در محيط مثبت تأثيرات سبب تواند مى محيط يك از رضايت احساس فرضيه:
H0 : ندارد وجود معنادارى رابطه هيچگونه آن در ساكن افراد روابط بر مجتمع مثبت تأثيرات و مسكونى مجتمع از افراد رضايت احساس ميزان بين
H1 دارد: وجود معنادارى رابطة همواره آن در ــاكن س افراد روابط بر مجتمع مثبت تأثيرات و ــكونى مس مجتمع از افراد رضايت ــاس احس ميزان بين

نگارندگان مآخذ: مسكونى هاى مجتمع در رضايت احساس ميزان بررسى .16 جدول

ها مجتمع آبادفرهنگيانكل دراكباتانبهجت سواالت
پرسشنامه ميانگينامتيازميانگينامتيازميانگينامتيازميانگينامتياز

60/53/0247/52/4261/63/0865/73/28B9

62/23/26603/02673/2566/23/3B11

64/83/2459/52/97703/563/73/18B12

67/83/3951/52/5763/63/1879/23/96B13

633/1548/52/45653/2568/73/43B14

63/23/1654/52/7264/63/2366/53/32B15

61/63/0840253/33/270/73/53B16

542/735/51/7744/62/2370/23/51B17

61/63/0856/22/4564/63/2365/73/28B21

كل558/728/08453/722/3554/328/15616/630/71 جمع

ميانگين62/073/1250/412/4861/583/1268/53/42

منش رهبرى كمال دكتر حبيب، فرح دكتر ذبيحى، حسين دكتر

49.5
50.3

49

55.5

اكباتان آباد بهجت فرهنگيان كل

نگارندگان ماخذ: .19 شكل
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5-15 صفحه

احساس هرقدر كه ــتيم هس مطلب اين به ــيدن رس دنبال فرضيه اين در
عوامل تأثيرگذارى ــزان مي رود، باالتر ــكونى مس مجتمع يك از ــت رضاي
در لذا و ــد ش خواهد ــتر بيش نيز افراد روابط بر مجتمع محيطى و معمارى
پردازيم، مى مطالعه مورد مجتمع سه در افراد رضايت ميزان بررسى به ابتدا
مجتمع در 100 از را شده كسب رضايت احساس امتياز آمده، دست به نتايج
مجتمع در و 61/58 آباد بهجت مسكونى مجتمع در اكباتان 68/5 مسكونى
كه است آن از حاكى نتايج دهد، مى ــان نش 50/41 فرهنگيان ــكونى مس
ديگر مجتمع دو به نسبت اكباتان ــكونى مس مجتمع در رضايت ــاس احس
دو با مقايسه در فرهنگيان مسكونى مجتمع در رضايت ــاس احس و باالتر

است. تر پايين ديگر مجتمع
افراد روابط ــر ب مطالعه مورد هاى ــع مجتم تأثير ــى بررس به ــه ادام در

شد. پرداخته

نگارندگان مآخذ: افراد روابط بر مسكوني هاي مجتمع تأثير بررسى .17 جدول

ها مجتمع آبادفرهنگيانكل دراكباتانبهجت سواالت
پرسشنامه ميانگينامتيازميانگينامتيازميانگينامتيازميانگينامتياز

61/23/06512/5562/33/11653/27B8

582/94452/25582/9066/53/35B18

613/0550/52/5259/62/9867/23/36B19

592/9482/460363/73/18B20

55/52/48492/4550/32/5149/52/47B29

كل294/714/43243/512/17290/214/5311/915/63 جمع

ميانگين58/942/8848/72/458/042/962/383/126

مطالعه مورد مجتمع سه تأثير 100 از امتياز ميزان گردد مى ــاهده مش
ترتيب62/38، ــه ب افراد، روابط ــر ب فرهنگيان) آباد، ــت بهج ــان، (اكبات
مسكونى مجتمع كه ــت معناس بدين اين و ــد باش مى و 48/7 58/04
تأثير داراى ــته، داش وجود باالترى رضايت ــاس احس آن در كه اكباتان
مسكونى مجتمع همچنين، و بوده ــاكن س افراد روابط بر نيز ــترى بيش
كمترى تأثير داراى است، كمترى رضايت احساس داراى كه فرهنگيان
احساس ميزان بين دارى معنى رابطة شاهد لذا و بوده افراد روابط بر نيز
با ادامه در ــه ك بوده افراد ــط رواب بر مجتمع تأثير و ــع مجتم ــت رضاي
در تفكيك به مربوطه بستگى هم ضريب SPSS افزار نرم از ــتفاده اس

گرديد. محاسبه مجتمع هر

... و مسكوني هاي مجتمع از رضايت ميزان بين، رابطه بررسي

68.5
61.58

50.41

62.7

اكباتان آباد بهجت فرهنگيان ها مجتمع كل

نگارندگان مأخذ: مسكونى هاى مجتمع در رضايت احساس ميزان بررسى .19 شكل

ت
ضاي

ر

62.38
58.04

48.7

58.94

اكباتان آباد بهجت فرهنگيان ها مجتمع كل

نگارندگان مأخذ: افراد بر مجتمع تأثير ميزان بررسى .20 شكل

راد
طاف

رواب
بر

مع
جت

رم
تاثي
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مستقيم رابطة دهد مى نشان كه بوده شده0/680 محاسبه پيرسون همبستگى ضريب عدد ــود ش مى ــاهده مش كه همانگونه فوق جدول به توجه با
)11( <<− ρ دارد. وجود اكباتان مسكونى مجتمع در افراد روابط بر مجتمع تأثير و رضايت احساس بين دارى معنى و

شود. مى پذيرفته (H1) فرض و رد درصد 95 اطمينان با (H0) آمارى فرض يعنى بوده 0/05 از كمتر مدل بودن دار معنى سطح يعنى (0=Sig) همچنين

متغير معيارواريانسنام از بستگىانحراف هم ضريب
پيرسون

ها داده Sigكل

ان
كبات

عا
جتم

م

تأثير و رضايت بين رابطة بررسى
افراد روابط بر مجتمع

13/393/660/680800/000

نگارندگان مأخذ: اكباتان مجتمع در نتايج .18 جدول

نگارندگان مأخذ: آباد بهجت مجتمع در نتايج .19 جدول

متغير معيارواريانسنام از بستگىانحراف هم ضريب
پيرسون

ها داده Sigكل

باد
تآ

هج
عب

جتم
م

تأثير و رضايت بين رابطة بررسى
افراد روابط بر مجتمع

7/182/680/570600/000

مستقيم رابطة دهد مى نشان كه بوده شده0/570 محاسبه پيرسون همبستگى ضريب عدد ــود ش مى ــاهده مش كه همانگونه فوق جدول به توجه با
)11( <<− ρ دارد. وجود آباد بهجت مسكونى مجتمع در افراد روابط بر مجتمع تأثير و رضايت احساس بين دارى معنى و

شود. مى پذيرفته (H1) فرض و رد درصد 95 اطمينان با (H0) آمارى فرض يعنى بوده 0/05 از كمتر مدل بودن دار معنى سطح يعنى (0=Sig) همچنين

نگارندگان مأخذ: فرهنگيان مجتمع در نتايج .20 جدول

متغير معيارواريانسنام از بستگىانحراف هم ضريب
پيرسون

ها داده Sigكل

ان
گي

رهن
عف

جتم
م

تأثير و رضايت بين رابطة بررسى
افراد روابط بر مجتمع

10/693/270/723400/000

مستقيم رابطة دهد مى نشان كه بوده 0/723 شده محاسبه پيرسون همبستگى ضريب عدد شود مى مشاهده كه همانگونه فوق جدول به توجه با
)11( <<− ρ دارد. وجود فرهنگيان مسكونى مجتمع در افراد روابط بر مجتمع تأثير و رضايت احساس بين دارى معنى و

شود. مى پذيرفته (H1) فرض و رد درصد 95 اطمينان با (H0) آمارى فرض يعنى بوده 0/05 از كمتر مدل بودن دار معنى سطح يعنى (0=Sig) همچنين

نگارندگان مأخذ: مجتمع سه مجموع در نتايج .21 جدول

متغير معيارواريانسنام از بستگىانحراف هم ضريب
پيرسون

ها داده Sigكل

مع
جت

هم
س

كل

تأثير و رضايت بين رابطة بررسى
افراد روابط بر مجتمع

12/393/520/7191800/000

منش رهبرى كمال دكتر حبيب، فرح دكتر ذبيحى، حسين دكتر

مستقيم رابطة دهد مى نشان كه بوده 0/719 شده محاسبه پيرسون همبستگى ضريب عدد شود مى مشاهده كه همانگونه فوق جدول به توجه با
)11( <<− ρ دارد. وجود مجتمع سه كل در افراد روابط بر مجتمع تأثير و رضايت احساس بين دارى معنى و

شود. مى پذيرفته (H1) فرض و رد درصد 95 اطمينان با (H0) آمارى فرض يعنى بوده 0/05 از كمتر مدل بودن دار معنى سطح يعنى (0=Sig) همچنين
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5-15 صفحه

فرضيه آزمون نتيجة

نگارندگان مأخذ: نمونه جامعه در فرضيه آزمون نتايج .21 شكل

تأثيرگذاري ميزان رود، باالتر مسكوني مجتمع يك از رضايت احساس هرقدر كه هستيم مطلب اين به رسيدن دنبال به ما فرضيه اين در
شد خواهد بيشتر نيز افراد روابط بر مجتمع محيطي و معماري در.عوامل مربوطه سواالت گرديده، مطرح فرضية آزمون جهت در كه

جامعة در و مطرح گيردپرسشنامه مي قرار ارزيابي مورد .نمونه

گردد:فرضيه است انجام و گيري شكل حال در محيط آن در كه روابطي روند در محيط مثبت تأثيرات سبب تواند مي محيط يك از رضايت .احساس

نمونه جامعة در فرضيه آزمون

جا در شده محاسبه پيرسون همبستگي ضرايب و فرضيه ارزيابي بـيننتايج معنـادار، و مستقيم رابطة يك وجود نمونه، معه
دهد مي قرار تأييد مورد را افراد روابط بر مجتمع تأثير و مسكوني مجتمع يك از رضايت احساس .ميزان

كه گرفت ــه نتيج ــوان ت مي گرفته ــورت ص پژوهش ــه ب عنايت ــا ب
ميزان رود ــر باالت ــكوني، مس مجتمع يك از رضايت ــاس احس هرقدر
به نيز ــراد اف روابط بر مجتمع ــي محيط و معماري ــل عوام ــذاري تأثيرگ
فرض نمونه، جامعه در آزمون نتايج كه ــد، ش خواهد ــتر بيش ميزان همان
مثبت تأثير ــردن ب باال جهت در ــذا ل و داد. ــرار ق تأييد ــورد م را ــه مربوط
رضايت احساس ميزان بايست مي افراد روابط بر ــكوني مس هاي مجتمع
نسبت رضايت احساس هرقدر كه چرا برد. باال ــكوني مس هاي مجتمع از
آن به نسبت بيشتري خاطر تعلق احساس افراد شود، بيشتر محيط يك به
و كنند. مي بيشتري آرامش احساس محيط آن در بودن از و نموده محيط
گرديد. خواهد ــتر بيش افراد بر محيط تأثير و گرمتر محيط در روابط نهايتًا
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... و مسكوني هاي مجتمع از رضايت ميزان بين، رابطه بررسي
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