ارزيابی اثرات سازمان اجتماعیـ کالبدی محلۀ نارمک
شمالی بر رضايتمندی سکونتی
مینا صوفی نیستانی  ، 1مجتبی رفیعیان
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تاریخ دریافت -0131/6/01 :تاریخ پذیرش0131/01/01 :

توجه به سازمان اجتماعیـ کالبدی محالت با توجه بـه تـ یراتی کـه بـر کیتیـن ز ـد ی و بـهتبـ نن
رضايتمندی سکو تی شهرو دان دارد ،از جنبههای مختلف حائز اهمین اسن.
در اين پژوهش در پی دسنيابی به اين هدف هستیم که با توجه به سازمان اجتمـاعیـ کالبـدی محلـۀ
ارمک شمالی رضايتمندی سکو تی ساکنان را با ت کید بر رابطۀ پويای ا سانـ محیط با يکديگر مقايسـه
کنیم؛ برای پیبردن به اين کته که بعد از ذشن چند دهه از شـک یـری ايـن محـالت رضـايتمندی
سکو تی در کدام يک از بخشهای اين محله مطلوبتر اسن .همچنین بررسی اينکـه چـه عـواملی در
میزان رضايتمندی سکو تی افراد قش دار د.
روش تحقیق بهکاررفته در اين پژوهش تحلیلیـ توصیتی اسن .حجم مو ۀ نماری مجموعاً معادل 033
تر بوده اسن ،روش مو ه یری تصادفی ساده اسن .تحلی دادههای پرسشنامه بـر اسـا سـه سـط
رضايتمندی (سکو تی ،واحد مسکو ی و محلۀ مسکو ی) ،دو بعد رضاين عینیـ ذهنی و پنج عام ابعاد
واحد مسکو ی ،سازمان کالبدی ،محیطی ،اجتماعی و بعد ادراکیـ احساسی ا جام رفتـه اسـن .تـايج
حاص از نزمون  tتک مو های و ر رسیون بیا گر نن اسن که رضايتمندی سکو تی در بخش شرقی در
سط پايینتر از متوسط و در بخش غربی در سط باالتر از متوسط (میا ۀ ظری )0 :قرار رفته اسن.
رضايتمندی از مسکن در هر دو بخش باالتر از متوسط و رضايتمندی محلهای ننها پايینتر از متوسـط
قرار رفته اسن .همچنین در بعد ذهنی و عینی تنها رضـاين عینـی بخـش غربـی در سـط بـاالتر از
متوسط و ساير موارد در سط پايینتر از متوسط قرار دار د.

کلیدواژگان
رضايتمندی ،رضايتمندی سکو تی ،رضايتمندی واحد مسکو ی ،رضايتمندی محلهای ،رضـاين عینـی و
ذهنی.

 .0کارشناسارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ایران
mina.neyestani@gmail.com

 .2نویسنده مسئول ،دانشيار گروه برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربيت مدرس،تهران ،ایران
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مقدمه
امروزه توجه به بحثهای مرتبط بـا رضـايتمندی در سـط محـالت شـهری و در رشـتههـای
مختلف بهويژه جامعهشناسـی ،بر امـهريـزی شـهری ،رراحـی شـهری ،روا شناسـی (محیطـی،
اجتماعی) ،محیطشناسی و ...اهمین چشمگیری يافته اسن.
يکی از اهداف بر امهريزی در مقیا شهری و در ابعاد اجتمـاعی نن ارتقـای رضـايتمندی
سکو تی اسن .همچنین ضرورت توجه به رو د توسعۀ شهر تهران و تدقیق و بررسـی سـازمان
اجتماعیـ کالبـدی شـهر و تـ یرات ننهـا بـر کیتیـن ز ـد ی سـاکنان شـهر تهـران از منظـر
جامعهشناسی شهری بهمنزلۀ مهمترين هدف و چالشی که ممکن اسن به بسیاری از مشـکالت
نينده چه در سط منطقهای و ملی دامن بز د و در تیجه لزوم باز گری و دخالن جامعهشناسان،
بر امهريزان توسعۀ شهری و مديران شهری را در اين مهم دوچندان سازد.
بر همین اسا  ،شناسايی عوام و عناصر ارتقای رضايتمندی سکو تی در سط محالت و
ارزيابی ت یرات ننها از پیششرطهای اساسی برای بر امهريـزی در مقیـا

محلـی بـهمنظـور

ارتقای سط رضايتمندی اسن .به حوی که میتوا د بهمنزلۀ يکـی از کلیـدیتـرين معیارهـای
سنجش اقدامات و بر امهها در مقیا شهری بهخصوص در زمینۀ ارتقـای کیتیـن ز ـد ی در
قالب افزايش میزان رضايتمندی محیط سکو تی در اين واحی مطرح شود.
با توجه به اينکه محالت شهری بهمثابۀ سلولهای کوچک تشکی دهنـدۀ شـهرها هسـتند و
هر يک از ننهـا مرزهـای فیزيکـی و کـارکردی تعريـفشـدهای دار ـد ،ازايـنرو در صـورت
برخورداری از سازمان اجتماعیـ کالبدی کارنمد و مناسب میتوا ند قش چشمگیری در ايجاد
و افزايش میزان حس ا سجام و تعلق اجتماعی ،سازمان اجتماعی ،سرمايۀ اجتماعی و مشـارکن
افراد داشته باشند کـه در هايـن پیامـد نن توسـعۀ اجتماعـات محلـی در قالـب ارتقـای سـط
رضايتمندی سکو تی شهرو دان خواهد بود.
در اين میان يکی از محالت شاخصی که در فرايند رشد و توسعۀ خود دو و ۀ متتاوت از
الگــوی شــک یــری ســازمان کالبــدی را در بخــشهــای شــرقی (دارای ســازمان کالبــدی
بر امهريزی شده) و غربی (دارای سازمان کالبدی بر امهريزیشده) تجربـه کـرده اسـن ،محلـۀ
ارمک شمالی واق در منطقۀ  4شهرداری تهران اسن.
ازاينرو پژوهش حاضر سعی بر نن دارد تا ايـن دو بخـش را بـا در ظر ـرفتن معیارهـا و
شاخصهای عینی و ذهنی رضايتمندی سکو تی و براسا پنج عام مستخرج از مرور ادبیـات
موجود بهويژه با ت کید بر رويکردهای اجتماعی و کالبدیـ محیطی در اين زمینه مقايسۀ تطبیقی
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کند و در هاين به معرفی ابعاد مختلف رضايتمندی از محـیط سـکو تی بدـردازد تـا بـا درو و
تحلی وع سازمان کالبدیـ اجتماعی اين دو سکو تگاه در راستای پیش گری مشکالت و ارائۀ
راهح های مرتبط در نينده امی مؤ ر برداشته شود.

طرح مسئله
تا قب از دهۀ  03ديد اههای رضايتمندی مختص به جنبههای عینی رضايتمندی بوده اسـن .از
دهۀ  0703پژوهشگران ارتباط میـان رضـايتمندی سـکو تی و جنبـههـای کالبـدی و اجتمـاعی
محیطهای سکو تی را بهرور فزايندهای بررسی کرد د (برکوز9337 ،؛ اوکتای و مارا ز.)9303 ،
صاحب ظران علوم مختلف ازجملـه روا شناسـی (اجتمـاعی و محیطـی) ،جامعـهشناسـی،
بر امهريزی شهری ،رراحی شهری ،محیطشناسی و ...بر ايـن باور ـد کـه متهـوم رضـايتمندی
هنگام ادراو ،ابعاد ذهنی و عینی دارد ،به و های که واقعیـنهـای موجـود در ايـن زمینـه ،کـه
معموالً با اعداد و ارقام بیان میشو د ،همیشه در تطابق کامـ بـا میـزان احسـا

رضـايتمندی

ساکنان (امری ذهنی و روا ی) یسن (کوسـتا زا9330 ،؛ ابـراهیم و چا ـ 9330 ،؛ فـو9333 ،؛
ديسارت9333 ،؛ مارا ز و کوپر9333 ،؛ کمب .)0701 ،
رضايتمندی بهمنزلۀ امری ذهنی تحنتـ یر عوامـ مختلـف اجتمـاعی و

بنابراين ،احسا

ادراکیـ احساسی اسن .بنابراين ،الزم اسن ضمن پرداختن به وضعین کالبدیـ محیطی محلـه
از قبی چگو گی رراحی فضاها و بر امهريـزی مناسـب کـاربریهـای شـهری و ...جنبـههـای
اجتماعی و ابعاد ادراکیـ احساسی نن را با استتاده از ظريات و رويکردهای اجتماعی در زمینۀ
رضايتمندی سکو تی مورد توجه قرار داد.
براسا

پژوهشهای ا جامشده در حوزۀ جامعهشناسی شـهری ،ازجملـه عوامـ اجتمـاعی

مؤ ر در ارتقای احسا

رضـايتمندی سـاکنان در سـکو ن ـاههـای شـهری مـواردی از قبیـ

تعامالت اجتماعی مطلوب ،باالبودن سط مشارکن ،سـرمايۀ اجتمـاعی ،همبسـتگی و ا سـجام
اجتماعی ،احسا

تعلق و ...اسن (بـايز و میلـر9309 ،؛ نيلـه او9303 ،؛ ملـور9332 ،؛ پـاتر و

کا ته رارو9331 ،؛ سیگری و کرو ول0723 ،؛ الستر و هسر0770 ،؛ برواين و کوو.)9339 ،
همچنین هرتین و سن ( )0721دريافتند که مشخصات کالبـدی محلـه بـا رضـايتمندی
ساکنان در ارتباطا د؛ ويژ یهای کالبدی مناسب از قبی مسکن و خیابـانهـای مناسـب ،حـس
سرپناهی خا ه را افزايش داده ،به ننها حس امنین و رضايتمندی قویتری میدهد.
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بنابراين ،به ظر میرسد صرفاً توجه به ابعاد کالبدیـ محیطی بهمنزلۀ تنها عوام ت یر ـذار
بر احسا

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

ادراکیـ احساسی بر رضايتمندی سکو تی افراد ت یر ذار اسن و مواردی همچون اجتماعپـذير
کردن محیط و افزايش حس تعلق ساکنان به محیط را به د بال دار د که درمجموع کمک زيادی
به ارتقای سط تعامالت اجتماعی ،روابط همسايگی و مشارکن اجتماعات محلی میکننـد کـه
تمامی موارد يادشده بر جنبههای رضايتمندی سکو تی ت یر ذار د.
در اين خصوص ظريههای بسیاری در حوزۀ رضايتمندی و پژوهشهای متعـددی دربـارۀ
رابطۀ ا سان و محیط و ت یر ويژ یهای کالبدیـ محیطـی ،عوامـ اجتمـاعی و ابعـاد ادراکـیـ
احساسی بر رضايتمندی سکو تی در داخ و خارج ا جام رفته اسن و تايج بسـیاری از ايـن
پژوهشها یز مؤيد اين رابطه بوده اسن.
از ن جا که معتقديم در ايران هم به کار بردن ظريات اجتماعی در کنـار ظريـات کالبـدیـ
محیطی در تمام مقیا های بر امهريزیها از خرد تا کالن بهويژه در سـط اجتماعـات محلـی
بايد بیش از پیش مورد توجـه قـرار یـرد؛ بنـابراين ،در ايـن پـژوهش سـعی شـده اسـن تـا
درخصوص شناسايی زمینههای رضايتمندی سکو تی از ظريات اجتماعی و محیطی توأمـان يـا
به عبارتی تلتیقی از اين دو رويکرد در فرايند شاخصسازی مـورد توجـه قـرار یـرد .در ايـن
راستا پژوهش حاضر به د بال دسنيابی به اهداف و پاسخ دهی به سؤاالت به شرح ذي ا جـام
رفته اسن:

اهداف پژوهش
ـ شناخن و بررسی عوام سازمان اجتماعیـ کالبدی ت یر ذار بر رضايتمندی سکو تی؛
ـ شناسايی تـ یرات عوامـ سـازمان کالبـدیـ اجتمـاعی بـر رضـايتمندی سـکو تی محـدودۀ
مطالعاتی؛
ـ تالش در جهن ارائۀ چارچوب مقايسۀ تطبیقی بهمنظور ارزيابی و سـنجش تـ یرات سـازمان
اجتماعیـ کالبدی محالت بر رضايتمندی سکو تی شهرو دان.
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سؤاالت پژوهش
 .1عوام اصلی سازمان اجتماعیـ کالبدی مؤ ر بر رضايتمندی سکو تی کداما د؟
 .9عوام سازمان اجتماعیـ کالبدی چه ا راتی بر رضايتمندی سکو تی محدودۀ مطالعاتی داشته
اسن؟

مبانی نظری
رضايتمندی سکونتی

1

رضايتمندی سکو تی از ن جا که بخشی از حوزۀ رضايتمندی از ز د ی در معنـای عـام اسـن،
يکی از مطالعهشدهترين موضوعات در زمینۀ محیط مسکو ی محسوب میشود (جی و هوکـااو،
.(9331

ظريۀ رضايتمندی سکو تی برای تعیین يک چارچوب راهنما جهن شـناخن خصوصـیات
ساختاری خا وارها و بافن مح سکو ن ننها (اعم از خا ه و محله) که بر جوا ـب و ـا ون
رضايتمندی ت یر ذار اسن ،به کار میرود ( الستر و هسر.)0720 ،
اين متهوم بنا به تعريف السـتر 9عبـارت اسـن از« :شـکاف قابـ مشـاهده بـین نمـال و
ساکنان و واقعین موجود بستر سکو تی ننها» .در تعريتی ديگر ،رضايتمندی سـکو تی معـادل
میزان رضاين تجربهشدۀ فرد يـا عضـوی از يـک خـا واده از موقعیـن سـکو تی فعلـی خـود
محسوب شده اسن (مک کری و دی،

.)0700

رضايتمندی سکو تی میزا ی اسن که اجتماع یازها و امیال شخص را برنورد میکند (لیـو،
 .)0777میزا ی که ننها برنورد میشو د به ارزيابی شخص از عناصر کالبدی ،اجتماعی ،فـردی
که اجتماع ارائه میدهد از قبی محیط کالبدی با کیتیـن بـاال ،دسترسـی بـه خـدمات اجتمـاع،
کیتین مسکن ،شبکههای تعاملی ،احسا های تعلـق و مقبولیـن و سیسـتم هنجارهـا و ارزش
وابسته اسن ( لريو و ديگران9303 ،؛ جیمز و ديگران9337 ،؛ مش و ما ور0772 ،؛ سـیگری و
کور ول.)9339 ،
اين متهوم ماهیتی مرکب دارد و مايا گر رضاين فرد از واحـد مسـکو ی ،محلـه و احیـۀ
1. Residential Satisfaction
2. Glaster
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سکو تی او اسن (ا یبوکان )0704 ،و اغلب برای ارزيابی ادراکات و احساسات ساکنان از واحد
مسکو ی و محیط ز د ی خويش به کار میرود .هايتاً اين متهوم شا های مهم مبنی بـر وجـود
ادراکات مثبن ساکنان سبن به «کیتین ز ـد ی» خـويش تلقـی مـیشـود (کمبـ و ديگـران،
.)0771
به عقیدۀ صال  ،9332 0تئوریهـای رضـايتمندی سـکو تی براسـا
رضايتمندی سکو تی مقیا
که براسا

ظريـهای اسـن کـه

تتاوت میان موقعین خا ه و محلۀ واقعی و مطلوب ساکنان اسـن

یازها و نرزوهايشان قضاوت میشود .رضـايتمندی از موقعیـن سـکو تی شـا گر

شکاين داشتن اسن ،در تیجه یازهای ننها نرزوهايشان را برنورده میکند .بهعکـس ،احتمـال
دارد ا ر یازها و نرزوهای سکو تیشان برنورده شـود ،ننهـا احسـا

ارضـايتی از مسـکن و

محلههايشان کنند (جی بوی.)9309 ،

رويکردهای سنجش رضايتمندی سکونتی

2

برخی ويسند ان در سنجش رضايتمندی رويکرد محیطی 0را به کار مـی یر ـد کـه بهزيسـتی
ذهنی را به وسیلۀ شاخصهای کیتیـن ادراوشدۀ محیطی که در نن ز د ی میکنند ،عواملی از
قبی نلود ی صوتی ،نلود ی هوا ،يا فقدان فضای سبز را محاسـبه مـیکننـد (ديـتمن و وبـ ،
.)9303
همچنین در اين زمینه ظرياتی ارائه شده اسن که بـه کمیـن و کیتیـن خـدمات محلـهای
اشاره دار د و برخی ديگر در درون خود به قش عوام سازمان کالبدیـ محیطی و بهرورکلی،
رراحی در پیشگیری از جرم ،نسیبهای اجتماعی و احسا

امنین که از عوامـ تعیـینکننـدۀ

رضايتمندی هستند ،اشاره دار د.
سايرين رويکردی اجتماعی 4را در قالب رابطۀ بین ا سانها و محیطشان ،قـش مشخصـات
ســازمان اجتمــاعی محلــه بــهمنظــور ســنجش رضــايتمندی را در ظرمـی یر ــد کــه در نن بــه
شاخصهای مرتبط با رضايتمندی فرد ،روه ،اجتماع و ...توجه دار د .ازجملـۀ ايـن ظريـههـا
میتوان به تئوریهای ارائهشده در جدول 0اشاره کرد.
1. Salleh
2. Satisfaction Approaches
3. Environmental Approaches
4. Social Approaches
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جدول .1رويکردهای سنجش رضايتمندی سکونتی
رويکرد

تئوری

مؤلتهها

توضیحات

تئوریهای منب

عوام کالبدی

کیتین و کمین خدمات محلهای

محله

0

شام پاروها ،وساي تتري و
تسهیالت بهداشتی

تئوری پنجرۀ

شا ههايی از

9

شکسته

احسا

نسیبپذيری بیشتر

بیتوجهی و خرابی

ساکنان

در سط محله

کناره یری از مشارکن و محافظن
اجتماع خود

رويکردهای محیطی

0

جین جیکوبز

امنین فضای شهری
توسط شبکۀ

ظارت و کنترل اجتماعی بسیار
پايین
تحديد حدود بین فضاهای عمومی
و خصوصی ،مردم و حرکنهای

اخودن اه و پیچیدۀ
اجتماعی بهمنزلۀ
چشمان اظر بر

دايم ننها در پیادهروها بهصورت
واض
بلووهای کوچک ،کنجها،

خیابان

خردهفضاها و تقار های متعدد،
ساختمانها و کاربریهای جاذب

تئوری فضاهای
قاب دفاع
4

)اسکار یومن)

سه فاکتور افزايش

و جذاب در ربقۀ همکف با
چشمهای متعدد
با استتاده از سازوکارهای مادين و

جرم محلههای

شک دادن عرصههای تعريفشده

مسکو ی .0 :بیگا گی،

میتوان يک محیط و فضاهای

 .9عدم ظارت و .0
دستر بودن راه فرار

غیرقاب دفاع نن را به اماکن و
فضاهايی تبدي کرد که تحن
کنترل ساکنا ش باشد.

1. Neighborhood Resource Theories

2. Broken WindowTheory
3. Janes Jacobs
4. Oscar Newman Creating Defensible Space
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پیشگیری از جرم از
رريق رراحی
محیطی
0
()CPTED

چهار متهوم کلیدی:
 .0ظارت ربیعی.9 ،
کنترل دسترسی
ربیعی .0 ،تقوين
قلمروها و  .4تعمیر و
گهداری
حضور روههای
مختلف اجتماعی
(غريبه و نشنا)،
سازما دهی و رراحی
ويژ یهای شکلی
فضا و جزئیات
کالبدی

تئوری اکولوژی
2
ا سا ی

رابطۀ بین ا سانها و
محیطشان

تئوری بیسازما ی
3
اجتماعی

برخی مشخصات
ساختاری محله از
قبی بی ظمی کالبدی،
جرم ،مناب اقتصادی،
شک یری پیو دهای
اجتماعی ،اعتماد
همسايگی و مکا یسم
ظارت اجتماعی

چیدمان فضا

رويکردهای اجتماعی

( (Space Syntax

احسا امنین شهرو دان و
کاربران فضا رابطۀ معناداری با
میزان رضايتمندی ننها از فضا
دارد .ت یرداشتن رراحی مناسب و
استتادۀ درسن از محیط در
پیشگیری از وقوع جرم
شهر ايدهنل ،دربردار دۀ بلووهايی
اسن که با سازماندهی مشاغ در
ربقۀ همکف و استقرار
ساختمانهای مجزا در ربقات
باالتر از زمین ،هم با خیابان
هماهن اسن ،هم موجب
سرز د ی نن میشود و هم با
تولید همسايگیهای اهمگن،
مردم ،فعالینها و کاربریها را با
هم و درهم مینمیزد.
ارائۀ مدل چندمسیرهای برای
توضی چگو گی ت یر محیط
ربیعی ،عوام کالن اجتماعی،
حقوق بشر و ابرابری بر روی
سالمن و بهزيستی شام
رضايتمندی از ز د ی
ارتباط بی ظمی کالبدی با تخريب
در ظارت اجتماعی و ظم
اجتماعی و خدشهدار شدن امنین
محله و بات نن از ديد ساکنان.
زما ی که جرم و بی ظمی زياد
میشود ،رضايتمندی ساکنان تماي
به کاهش میيابد و ممکن اسن
ننها تصمیم به ترو محله بگیر د.

1. Crime Prevention through Environmental Design
2. Human Ecology Theory
3. Social Disorganization Theory
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تئوری اجتماع با
مسئولین محدود

1

اهمین مشخصات

020
ويژ یهای کالبدی از قبی مسکن

کالبدی و اجتماعی
محیط محله هر دو بر

و خیابان به حتاظن از منزل
خدمن میکنند و حس امنین را

رضايتمندی سکو تی

حتظ میکنند.
دسترسی به هادها شام مدار و
مکانهای جامعهپذيری بهشدت با
سطوح رضايتمندی در ارتباط
اسن.

سرمايۀ اجتماعی

2

مقايسۀ اجتماعی

3

خودمديريتی رسمی و

عضوين و مشارکن در روهها

غیررسمی جامعه

میتوا د پیامدهای مثبتی برای افراد
و جامعه داشته باشد.

مقايسۀ بین افراد و

رضايتمندی در صورتی که مقايسۀ

روهها

افراد در محلهشان منجر به تیجۀ
مثبن شود ،افزايش میيابد و برای
شخصی که مقايسه میشود
هنگامیکه منجر به تايج منتی
شود ،کاهش میيابد.

محرومین سبی

4

تجربۀ محروم بودن از

تتاوت دروشده بین ا تظارهای

چیزی که فرد فکر

ارزشی افراد (وساي و شرايط

میکند مستحق نن

ز د یای که افراد معتقد د

اسن.

بهراستی حق ننهاسن) و توا ايی
ارزشی ننها (وساي و شرايطی که
افراد فکر میکنند استعداد به دسن
نوردن و گهداری ننها را دار د).

(منب  :گار د ان با استتاده از مرور مناب متعدد)
1. Community of Limited Liability
2. Social Capital
3. Social Comparison
4. Relative Deprivation
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در اين پژوهش هر دو رويکرد بهمنظور شناسايی عوام مرتبط با رضـايتمندی سـکو تی و
ری فرايند شاخصسازی استتاده شده اسن.

عوامل مؤثر بر سنجش رضايتمندی سکونتی
ا دازه یری رضايتمندی از محیط سکو تی به عوام بسیاری بستگی دارد ( یتورد.)02 :0700 ،
مدلها و مطالعات در زمینۀ رضايتمندی سکو تی شان مـیدهنـد مهـمتـرين عوامـ مـؤ ر بـر
رضايتمندی سکو تی را میتوان براسا

شک  0به دو روه اصلی عوامـ بیرو ـی 0و درو ـی

9

تقسیم کرد:

با بررسی و مرور ادبیات مربوط به میزان رضاين از محیط سکو تی ،مشـخص شـده اسـن
که درو میزان رضاين از سوی هر شخص و در شرايط مختلف شخصی ،اجتماعی ،اقتصـادی،
فرهنگی و فیزيکی متتاوت اسن .اضافهکردن ويژ یهای شخصی به تجزيه و تحلی ها ،قدرت
پیشبینی را باالتر میبرد (ون پ .)99 :0700 ،
در مقاب عوام درو ی ،عوام بیرو ی یز بـر روی رضـايتمندی از محـیط سـکو تی مـؤ ر
اسن .اين ابعاد بیشتر شام محیطهای ساختهشده و جنبههای کالبدی محیط سکو تی میشو د.
عواملی از قبی عمر ساختمان ،تراکم جمعیتی ،ساختار کالبدی محله و ...از اين جملها د.
رضايتمندی سکو تی به ابعاد محیط وابسته اسـن و هـدف اصـلی از نن توصـیف کیتیـن
ز د ی کلی اسن و رضايتمندی سکو تی توصیفکنندۀ تعام فرد با محیط سکو تی وی اسـن
که بهصورت تجربۀ مطلوب و خشنودی حاص از ز د ی در يک مکان خـاص تعريـف شـده
اسن (بو یوتو و ديگران.)94 :9331 ،
به استناد ن چه در ادبیات موضوع مورد بحث به نن اشاره شده اسن ،رضايتمندی سـکو تی
1. External Factor
2. Internal Factor
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مت ر از ریف ستردهای از شـرايط ادراوشـدۀ عینـی و ذهنـی اسـن .ربـق ديـد اه ا یبوکـان
( ))0704عالوه بر عناصر فنی /مهندسی ،جوا ب اجتماعی ،فرهنگـی و رفتـاری تشـکی دهنـدۀ
يک سیستم محیطی /اجتماعی يکدارچه یز در شک قابلیـن ز ـد ی در يـک واحـد مسـکو ی
مؤ ر اسن .از سوی ديگر در ز جیرۀ متغیرهای مؤ ر بر رضايتمندی سبی سـاکنان از وضـعین
سکو ن خويش ،مسکن تنها يکی از حلقههای اين ز جیر اسـن .بـهرـورکلـی ،تقلیـ متهـوم
سکو تگاه به واحد مسکو ی اشتباهی بزرگ بوده اسن و بايد نن را بهمنزلۀ متهـومی مرکـب از
کلیۀ اجزا و مؤلتـههـای اجتمـاعی و کالبـدی تشـکی دهنـدۀ يـک سـکو تگاه محسـوب کـرد
(فرا چسکاتو و ديگران.)0702 ،
همچنین متغیرهای مختلف مربوط به سیسـتم رفتـاری و پیشـینۀ فرهنگـی سـاکنان یـز در
شک یری رضايتمندی سکو تی ت یر ذار اسن .رضايتمندی باال هنگامی صورت می یـرد کـه
محیط ارراف ،یازها و خواسـتههـای افـراد را تـ مین کنـد .بنـابراين ،رو ـد عملیـاتی ارزيـابی
رضايتمندی سکو تی شام جنبههای متتاوت خا ه و محیط ارراف نن مـیشـود .سـاير عوامـ
شام شرايط خیابان ،محیطهای پارکین  ،مکان ساختمان ،دسترسی به عوام ربیعـی و برخـی
عوام اجتماعی میتوا د ارزيابی افراد را تحنت یر قرار دهد (فیلیدس و ديگران.)27 :9331 ،
کا تر 0در سال  ،0700تئوری مکان 9را توسعه داد ،او اظهار کرد رضايتمندی سکو تی کلـی
با ارزيابی شاخصهای محیطی ،ارزيابیهای ادراکـی و فعالیـنهـای شـهری تعیـین مـیشـود
(شک  .)9بنابراين ،اين سه متهوم با هم رابطۀ متقاب دار د و با مشخصات عینی محیط کالبـدی
و مشخصــات فــردی (ســن و جنســین ،پايگــاه اجتمــاعیـ اقتصــادی و )...تعیــین مــیشــو د.
مشخصات ادراکی محیطی شام ويژ ـیهـای محلـه مثـ  :ادراو زيبـايیهـا ،منـارق ربیعـی،
گهداری ،ايمنی و سروصدا میشو د .ارزيابیهای ادراکی میتوا ند بهمنزلۀ اولین سـط پاسـخ
به محیط ،ا ر مستقیم احساسی محیط کالبدی عینی و فعالینهای شهری را که تبـادالت اصـلی
بین مردم و محیط سکو تی شام فعالینهای فرهنگـی ،رفتـار خريـد ،جامعـهپـذيری ،اوقـات
فراغن /سر رمی و فعالین فیزيکی باشند (ون ديک و ديگران.)9300 ،

1. Canter
2. The ‘PLACE’ Theory
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شکل .2چارچوب نظری تئوری مکان ،منبع( :کانتر1711 ،؛ ايلو و ديگران2212 ،؛ ون ديک و
ديگران.)2211 ،

اينکه چه عواملی در میزان رضايتمندی افراد مؤ ر د و همچنین چه ابعـاد و شـاخصهـايی
شاندهندۀ میزان باال يا پايینبودن میزان رضاين افـراد از سـکو ن در يـک منطقـه هسـتند ،از
ادبیات ظری تحقیق برداشن شده اسن و تايج بررسیهايی اسن که در کشـورهای مختلـف،
در سالهای مختلف در زمینۀ رضايتمندی صورت رفته اسن و در اين بررسی به ننها اسـتناد
شده اسن .ابعاد عینی و ذهنی که رضايتمندی سکو تی را تحنت یر قرار میدهند شام عوام
پیشگويی هستند که به عوام فردی و خا وار ،عوامـ اجتمـاعی و عوامـ کالبـدی و محیطـی
تقسیم میشـو د (ندريـا ز9330 ،؛ بـراوب ،9330 ،،کـارو و ديگـران9303 ،؛ يا ـ و ديگـران،
 .)9334در اين پژوهش ارزيابی رضايتمندی سکو تی براسا پنج عام صورت مـی یـرد کـه
شرح کام ننها در ادامه نورده شده اسن.

روششناسی پژوهش
روش پژوهش رفتهشده در اين پژوهش ،توصیتیـ تحلیلی و پیمايشی بـوده اسـن ،همچنـین
جامعۀ نماری شام اجتماعات محلی تمام افـراد  02سـال بـه بـاالی محلـۀ ارمـک اسـن .در
پژوهش حاضر با استتاده از روش مو ه یری تصادفی و بر مبنای فرمول کوکران به شرح ذيـ
در جهن تعیین ا دازۀ مو ه ،تعداد  033مو ه ا تخاب شد که توزي مو هها بر مبنای جمعین
دو بخش محلۀ مطالعهشده ا جام رفته اسن.
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فرمول کوکران يکی از روشهای پرکاربرد برای محاسبۀ حجـم مو ـۀ نمـاری مـورد یـاز
اسن .فرمول مو ه یری کوکران برای جامعههای محدود با حجم معلوم به صورت زير اسن:

()0
که در نن؛
 :Nتعداد ک واحدهای مو ه یری

 :σواريا س جامعه
 :ϵدقن برنورد
 Z
 : 2مقدار توزي رمال استا دارد متناظر با سط ارمینان اسن.
با توجه به اينکه ارالعاتی در مورد واريا س (ا حراف معیـار) جامعـه در دسـن یسـن از

فرمول( )9ا حراف معیار جامعه را برنورد میکنیم:

()9
همچنین چون پرسشنامه با ریف لیکرت  1درجه استتاده شده اسن ،بزرگترين مقدار  1و
کوچکترين مقدار  0خواهد بود .بنابراين ،مقدار ا حراف معیار  3/11خواهد بـود .ايـن مقـدار
بیشینۀ ا حراف معیار اسن.
در پژوهش حاضر برای تعیین ا دازۀ مو ه ،سط ارمینان را 71درصـد و دقـن بـرنورد را
یز برابر 1درصد در ظر رفته شده اسن .با توجه به جمعین هر يک از محلهها ،با اسـتتاده از
روش تخصیص متناسب ،مو ۀ مورد یاز از نن محله از رابطۀ  0محاسبه خواهد شد:

()0
که در نن n؛ تعداد مو ۀ محله iامn ،؛ تعداد ک مو ـه؛  ،Niجمعیـن کـ محلـه iام و N؛
جمعین ک واحدهای مو ه یری اسن.
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در ادامه دادههای بهدسننمده از پرسشـنامه و برداشـن میـدا ی از محلـۀ ارمـک شـمالی،
پردازش شدها د .ابتدا شاخصهای ت یر ذار بر رضايتمندی سکو تی جـدول 9کـه بر رفتـه از
مرور مناب متعدد از سال 0703ـ  9304و ا طباقيافته با شرايط محله پس از شناخن ،بهمنظـور
تدوين پرسشنامه استخراج شد د.
همچنین از تکنیک مصـاحبه در حـین پرکـردن پرسشـنامه بـهمنظـور ن ـاهی از چگـو گی
شناخن مصاحبهشو ده از موضوعات استتاده شده اسن .پرسشـنامۀ مربورـه دربر یر ـدۀ سـه
بخش مشتم بر بخش اول :عوام فردی و خـا وار ،بخـش دوم :شـاخصهـای عینـی محـیط
سکو تی (عوام سازمان کالبدی"دسترسی و مجاورت ،حم و ق  ،پارکین

و ترافیک ،تـراکم،

کــاربری زمــین و شــبکۀ ارتبــاری" و عوام ـ محیط ـی" ارضــايتی از منــاب نلــود ی صــوتی،
زيبايیشناختی ،امنین و جرم ،بهداشن") ،بخش سـوم :شـاخصهـای ذهنـی محـیط سـکو تی
(عوام سازمان اجتماعی"مشارکن ،حس تعلق و تعامالت اجتماعی" و بعد ادراکیـ احساسی)
بوده اسن.
پاسخهای ويههای پرسشنامه براسا

ریف پنجتايی لیکرت بهصورت ويههـای مثبـن و

منتی رضايتمندی و عدم رضايتمندی از خیلیکم تا خیلیزياد ربقهبندی شـده اسـن .در ادامـه
مدل پژوهش و رو د تحلی به تشري نورده شده اسن.
شايان ذکر اسن ،بهمنظور تعیین روايی و پايايی پرسشنامۀ مـذکور از روش ضـريب نلتـای
کرو باخ استتاده شده اسن که يکی از روشهای متداول ا دازه یری اعتمادپذيری و يـا پايـايی
پرسشنامههاسن .ضريب نلتای کرو باخ ،برای سنجش میزان تکبعدی بودن گرشهـا ،عقايـد
و ...به کار میرود .درواق میخواهیم ببینیم تا چه حد برداشن پاسخگويان از سؤاالت يکسـان
بوده اسن .بديهی اسن هر قدر شاخص نلتای کرو باخ به  0زديکتر باشد ،همبستگی درو ـی
بین سؤاالت بیشتر و در تیجه پرسشها همگنتر خواهند بود .کرو باخ ضريب پايايی 41درصد
را کم01 ،درصد را متوسط و قاب قبول و ضريب 71درصـد را زيـاد پیشـنهاد کـرده اسـن .در
پژوهش حاضر ضريب نلتای کرو باخ برای تعیین پايايی پرسشنامههـا بـا اسـتتاده از ـرمافـزار
 .SPSS00ا جام شد که بر اين اسا
تعداد سؤاالت پرسشنامه اسن.

میزان نن برابر با  3/744شد که شاندهندۀ مناسـببـودن
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جدول .2شاخصهای ارزيابی رضايتمندی محلهای در اين پژوهش
شاخصهای بعد رضاين عینی محیط سکو تی
رديف

شاخص

0

هزينه و توان اقتصادی

9

تسهیالت درو ی

0

ويژ یهای زيبايیشناختی

4

ويژ یهای محلهای

1

تجهیزات رفاهی

0

دسترسی و مجاورت

9

و

حم و ق  ،پارکین
ترافیک

0

تراکم

4

کاربری زمین

نيتم
بعد واحد مسکو ی
رخ اجاره و شارژ ،هزينۀ گهداری وتعمیرات واحد مسکو ی،
مالکین (مالک ،مست جر) ،وع سبک واحد مسکو ی (وياليی،
نپارتما ی و ،)...مساحن (کافیبودن برای اعضای خا واده) ،تعداد
اتاق ،عمر و قدمن مسکن ( وساز يا قديمی بودن)
تسهیالت مسکن (نشدزخا ه ،حمام و دستشويی) ،برق ،نب
لولهکشی ،از ،مخابرات و اينتر ن ،توزي ور ربیعی داخ
واحد مسکو ی ،تهويۀ هوا و مطبوعین نن در داخ واحد
مسکو ی
ديد و منظر از مسکن ،رراحی و زيبايی مای بنا ،رراحی داخلی
خا ه
موقعین و مح قرار یری سبن به حم و ق عمومی ،خدمات،
کار و ،...احسا نرامش و راحتی ،همسايهها ،عدم اشراف و
محرمین
ا باری ،پارکین  ،نسا سور ،کیتین سیستم سرمايشی ،کیتین
سیستم رمايشی ،ايمنی در برابر زلزله ،نتشسوزی و...
بعد محلۀ مسکو ی
عوام سازمان کالبدی
قاط مهم شهر ،مقار مراکز نموزشی ،مح کار ،مراکز خريد
روزا ه ،مراکز و خدمات بهداشتی ،تجهیزات و مراکز تتريحیـ
ورزشی ،مراکز فرهنگیـ مذهبی و خدمات اداری
دسترسی به وسايط حم و ق عمومی ،راحتی(تعداد ،شلوغی
و ،)...ترافیک ،ازدحام و شلوغی محله ،فضای پارو يا پارکین
برای وسايط قلیه
تراکم جمعیتی ،تراکم ساختما ی
اختالط و تنوع کاربری ،میزان فضاهای باز و ساختهشده ،رراحی
بافن ،قدمن بافن ،توذپذيری بافن ،الگوی کاربری ،فرم و
شک کالبدی توسعه ،داشتن مقیا پیاده برای رفتن به مدرسه،
پارو و مراکز خريد
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شبکۀ ارتباری

مسیر دوچرخهسواری ،پیادهرو و پیادهراهها ،دسترسی محلی،
خیابان شريا ی ،مناسبسازی فضای پیادهرو برای تردد سالمندان
و افراد معلول

عوام محیطی
ارضايتی از مناب نلود ی کاربریهای اساز ار ،حیوا ات همسايگان ،خودروهای عبوری و
0
فعالینهای ساختما ی
صوتی
زيبايی سیمای بصری ساختمانها ،زيبايی و جذابین محله ،ديد
زيبايیشناختی
9
به ربیعن و مناظر زيبا ،سنگترش ،فضای سبز ،درختان و مناظر
مشجر و تعمیر ،گهداری و حتاظن از محله
امنین برای بازی کودکان و تردد ز ان ،میزان تردد معتادان ،امنین
امنین و جرم
0
در شب ،میزان تردد غريبهها ،حضور افراد بزهکار و اراذل و
اوباش ،ايمنی از زلزله ،تصادف ،نتشسوزی و ،...حضور پلیس،
جرم و جناين ،دزدی و سرقن ،و دالیسم ،ديوار گاری ،ور
معابر و روشنايی در شب ،فضاهای متروکه ،بالاستتاده و بیدفاع
تمیزی جویها و معابر ،بوی بد ،سیستم جم نوری زباله ،ا باشن
بهداشن
4
خالۀ ساختما ی ،وجود زباله ،فاضالب ،نلود ی هوا
شاخصهای بعد رضاين ذهنی محیط سکو تی
عوام سازمان اجتماعی
امکان مشارکن ز ان ،در جريان اتتاقات محله بودن ،مشارکن در
مشارکن
0
فعالینهای جمعی مربوط به محله ،مشارکن در فعالینها و
ا تخابات محله
میزان حضور اقوام و دوستان در زديکی اين محله ،پیشنهاد مح
حس تعلق
9
سکو ن به دوستان و اقوام ،احسا تعلق خارر و يکدارچگی
با محله ،تماي به ادامۀ ز د ی در اين محله ،اعتبار اجتماعی و
شهرت محله و احسا غرور از سکو ن در محله
اعتماد ،مهربان و صمیمی بودن ،شناخن ،تعام همسايگان با هم
تعامالت اجتماعی
0
و اجتماعیبودن ،وجود فضا برای تعامالت اجتماعی و بر زاری
مراسمهای نيینی
بعد ادراکیـ احساسی
سکو ن با می بارنی ،احسا خوشحالی از سکو ن در محله ،احسا ا دوه در صورت ترو محله ،امید
به بهبود شرايط نينده ،توا ايی منطقه در برنوردن ا تظارات و یازهای ساکنان ،افزايش اعتماد به تس و
خودباوری در افراد و احسا فرد سبن به باالتربودن قاط قوت محله سبن به قاط ضعف

(منب  :گار د ان از رريق مرور مناب )
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مدل ارزيابی رضايتمندی سکونتی در اين پژوهش
همانرور که در شک  0مشاهده میشود مدل پژوهش براسا

ابعاد ،عام هـا و شـاخصهـای

معرفیشده در باال در شش سط رراحی شده اسن .در سط اول رضايتمندی سـکو تی از دو
سط رضاين واحد مسکو ی و محلۀ مسکو ی تشکی شده اسن .شاخصهای رضايتمندی به
تتکیک (عینی و ذهنی) در بعد رضاين عینی در سط واحد مسکو ی در  1عام (هزينه و توان
اقتصادی ،تسهیالت درو ی ،ويژ یهـای زيبـايیشـناختی ،ويژ ـیهـای محلـهای و تجهیـزات

رفــاهی) ،در ســط محل ـۀ مســکو ی در  9عام ـ (ســازمان کالبــدی "دسترس ـی و مجــاورت،
حمــ و قــ  ،پارکینــ

و ترافیــک ،تــراکم ،کــاربری زمــین و شــبکۀ ارتبــاری" ،عامــ

محیطی" ارضايتی از مناب نلود ی صوتی ،زيبايیشناختی ،امنین وجرم و بهداشن") ،همچنین
شاخصهای رضايتمندی در بعد رضاين ذهنی در  9عام (سازمان اجتماعی"مشارکن ،حـس
تعلق و تعامالت اجتماعی" و بعد ادراکیـ احساسی) قرار رفتند.

شکل .3مدل ارزيابی رضايتمندی سکونتی در اين پژوهش (منبع :نگارندگان)
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تجزيه و تحلیل يافتهها
محلۀ ارمک واق در منطقۀ  4شهرداری تهران را میتوان بهمنزلۀ محلهای بـا سـازمان کالبـدی
مناسب و کارنمد دا سن که محصول بر امهريزی و رراحـی شهرسـازان دوران معاصـر اسـن،
هستۀ مرکزی منطقه ( ارمـک) کـه اولـین تجربـۀ شهرسـازی مـدرن ايرا ـی اسـن و عملیـات
ساختما ی کوی کاالد که در سال  0097به وسیلۀ با ک ساختما ی رـرحريـزی اولیـه شـده ،در
حدود سال  0002شروع و در سال  0041بـه پايـان رسـید ،همچنـین نن را بايـد جـزء اولـین

شهروهای رراحیشده با ساختار منظم شبکۀ معـابر شـمالی ـ جنـوبی و دارای سلسـلهمراتـب
دا سن .اما اين الگو ری رو د سترش محلۀ ارمک شمالی در بخش شرقی محله ادامـه یافتـه
اسن (بلووبندیهای بزرگتر و فاقد میدانهای محلهای اسن) به حـوی کـه در ايـن بخـش
محله با سازمان کالبدی متتاوت از بخش غربی توسعه يافته اسن.
بهمنظور تجزيه و تحلی ابتدا دادههای بهدسننمـده از پرسشـنامۀ جمـ نوریشـده در هـر
بخش محلۀ ارمک شمالی کمی شده و وارد رمافزار  SPSSشده اسن.
میزان رضايتمندی سکو تی شهرو دان و معیارهای منتخب از ديـد اه شـهرو دان براسـا
دادههای جم نوریشده ،با استتاده از نزمون  Tتک مو های و روش ر رسیون پردازش شدها د
که در ادامه تايج بهدسننمده بهتشري نورده شده اسن.
با توجه به اي که در پرسشنامه از ریف پنج زينهای لیکرت استتاده شده اسـن و رتبههای 0
تا  1به پاسخها اختصاص داده شده (امتیاز  0شاندهندۀ میزان خیلـیکم رضايتمنـدی و امتیاز 1
شـاندهنـدۀ بیشترين حد رضايتمندی اسن) ،بدينترتیب عدد  0به منزلـۀ میا ۀ ظری پاسـخها
ا تخاب شده اسن .سـدس میـا گین امتیاز میزان رضايتمندیها با عدد  0مقايسه شده اسن.

مقايسۀ رضايتمندی سکونتی به تفکیک سطح ،ابعاد و عوامل
براسا تايج حاص که در جدول 0مشاهده میشود ،میـزان رضـايتمندی سـکو تی در بخـش
شرقی  9/7309و غربی محله  0/0113بوده اسن کـه در بخـش شـرقی در سـط پـايینتـر از
متوسط و در بخش غربی در سط باالتر از متوسط (میا ۀ ظری )0 :قرار رفته اسن.
وضعین رضايتمندی سکو تی در سطوح ساز دۀ نن ،رضايتمندی مسکن در بخـش شـرقی
 0/0002و بخش غربی محله  0/0994و رضايتمندی محلهای در بخش شرقی 9/1229و بخـش
غربی محله  9/7229اسن که رضايتمندی از مسکن در هر دو بخش در سط باالتر از متوسـط
اسن درحالیکه رضايتمندی محلهای در هر دو بخش در سط پايینتر از متوسط قـرار رفتـه
اسن.
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همچنین در بعد ذهنی و عینی میزان رضايتمندی در بخش شرقی بهترتیـب برابـر ،9/1004
 9/7400و در بخش غربی محله بهترتیب برابر  9/0900و  0/9007بوده اسن که تنهـا رضـاين
عینی بخش غربی در سط رضاين باالتر از متوسط قرار دارد و ساير موارد در سط پـايینتـر
از متوسط قرار دار د.
در خصوص ارزيابی رضايتمندی از ظر پنج عام (ابعاد واحد مسکو ی ،سـازمان کالبـدی،
محیطی ،سازمان اجتماعی و بعد ادراکی ـ احساسی) يافتهها شان میدهد در بخش شـرقی تنهـا
عام ابعاد واحد مسکو ی باالتر از حد متوسط و ساير عوامـ کمتـر از حـد متوسـط ارزيـابی
شدها د و در بخش غربی عام های بعد رضاين عینی (ابعاد واحد مسکو ی ،سـازمان کالبـدی،
محیطی) باالتر از حد متوسط و ساير عوام کمتر از حد متوسط ارزيابی شدها د.
شايان ذکر اسن که رتبۀ عوام در دو بخش بررسیشده متشابه و تنها سط و میزان ننهـا
متتاوت بوده اسن ،همچنین بخش غربی در تمامی عوام از امتیاز باالتری در مقايسه با بخـش
شرقی برخوردار بوده اسن.
جدول .3نتايج کلی مقايسۀ تطبیقی آزمون  tرضايتمندی سکونتی به تفکیک ابعاد و عوامل دو
بخش شرقیـ غربی محله
سطح
رضايتمندی
رضايتمندی
واحد
مسکو ی
رضايتمندی
محله
مسکو ی

میانگین

ابعاد

میانگین

میانگین

بخش

بخش

بخش

بخش

بخش

بخش

بخش

بخش

شرقی

غربی

شرقی

غربی

شرقی

غربی

شرقی

غربی

0/0002

0/0994

9/7400

0/9007

0/0002

0/0994

0

1

9/1229

9/7229

9/0709

0/9090

0

3

9/7001

0/9704

9

2

9/0041

9/4732

1

5

9/0934

9/7191

4

4

9/7309

0/0113

بعد
عینی

بعد
ذهنی

رضايتمندی
سکو تی

عامل

رتبه

9/1004

9/0900

ابعاد
واحد
مسکو ی
عام
سازمان
کالبدی
عام
محیطی
عام
سازمان
اجتماعی
بعد
ادراکیـ
احساسی
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همانرورکه در جدول 4مالحظه مـــیشود ،از میان  02عام تشکی دهنـــدۀ رضـــايتمندی
سکو تی در بخش شرقی ،هتن عام (هزينه و توان اقتصادی ،تسهیالت درو ـی ،ويژ ـیهـای
محلهای ،دسترسی و مجاورت ،ارضايتی از مناب نلود ی صوتی ،امنیـن و جـرم و بهداشـن)
مرۀ باالتر از مرۀ  0و  00عام پايینتــر از  0نوردها د .در بخــش غربــی  09عام (هزينــه و
توان اقتصادی ،تسهیالت درو ی ،ويژ یهای زيبايیشناختی ،ويژ یهای محلـهای ،دسترسـی و
مجاورت ،حم و ق  ،پارکین و ترافیک ،کاربری زمـین ،شـبکۀ ارتبـاری ،ارضـايتی از منـاب
نلود ی صوتی ،امنین و جرم و بهداشن) مرۀ بـاالتر از  0و بقیـه زيـر حـد میــا گین هستند.
عواملیکه رتبۀ باال  0و پايین حد میا گین نوردها د جز چهار عام (ويژ یهای زيبايیشناختی،
حم و ق  ،پارکین

و ترافیک ،کاربری زمین و شبکۀ ارتباری) در هـر دو بخش يکسـانا د.
جدول .4امتیاز مؤلفههای تشکیلدهندۀ رضايتمندی سکونتی
بخش شرقی

باالتر از 0

هزينه و توان
اقتصادی
تسهیالت درو ی
ويژ یهای محلهای
دسترسی و مجاورت
ارضايتی از مناب
نلود یصوتی
امنین و جرم
بهداشن

بخش غربی
پايینتر از 0

باالتر از 0

ويژ یهای
زيبايیشناختی

هزينه و توان
اقتصادی
تسهیالت درو ی

تجهیزات رفاهی
حم و ق  ،پارکین
و ترافیک
تراکم
کاربری زمین
شبکۀ ارتباری
زيبايیشناختی
مشارکن
حس تعلق
تعامالت اجتماعی
بعد ادراکیـ
احساسی

رضايتمندی در سط واحد مسکو ی

ويژ یهای
زيبايیشناختی
ويژ یهای محلهای
دسترسی و مجاورت
حم و ق  ،پارکین
و ترافیک
کاربری زمین
شبکۀ ارتباری
ارضايتی از مناب
نلود ی صوتی
امنین و جرم
بهداشن

پايینتر از 0

تجهیزات
رفاهی
تراکم
زيبايیشناختی
مشارکن
حستعلق
تعامالت
اجتماعی
بعد ادراکیـ
احساسی
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تیجۀ رتبهبندی عوام مؤ ر بر رضايتمندی از واحد مسکو ی در بخش شرقی و غربی محلۀ
ارمک شمالی در جـدول 1ارائـه شـده اسـن ،همان و ه که مشاهده میشود در بخش شـرقی
مؤلتههای تسهیالت درو ی ،ويژ یهای محلهای و هزينه و توان اقتصادی بهترتیـب بیشــترين
میـزان ت یر ـذاری و مؤلتههای تجهیزات رفاهی ،ويژ ـیهـای زيبـايیشـناختی کمترين میزان
ت یر بر رضايتمندی از واحد مسکو ی را دار ـد .تتاوت چشمگیری در مؤلتهبندی رتبههای دو
منطقه بهجز مؤلتۀ تجهیزات رفاهی که در هر دو منطقه رتبۀ  1را به خود اختصاص داده اسـن،
مشاهده مــیشود .همچنــین در بخــش غربــی سه عامل ويژ ــیهــای محلــهای ،ويژ ـیهــای
زيبايیشناختی و تسهیالت درو ـی بیشترين تـ یر را دار د .براسـا

تـايج حاصـ از تحلیـ

ر رسیون معیار رضايتمندی از تسهیالت درو ی اهمین بیشتری دارد.
جدول .5نتايج رضايتمندی در سطح واحد مسکونی
بخش

بخش

مجموع محله

عوام ابعاد واحد
مسکو ی

شرقی

هزينه و توان اقتصادی

0/0004

0

تسهیالت درو ی

0/0032

0

0/0400

9/2300

4

0/0027

0

ويژ یهای محلهای

0/0101

9

0/0134

0

3/910

تجهیزات رفاهی

9/0032

1

9/7104

1

3/901

ويژ یهای
زيبايیشناختی

رتبه

رتبه

Beta

میا گین

رتبه

0/3007

4

3/911

0/3233

0

9

3/903

0/0010

0

3/940

9/7110

4

0/4133

9

9/2010

1

غربی

رضايتمندی در سط محلۀ مسکو ی

الف) عوامل سازمان کالبدی
تیجۀ رتبهبندی عوام مؤ ر بر رضايتمندی از محلۀ مسـکو ی در بعـد سـازمان کالبـدی بخـش
شرقی و غربی ارمک شمالی در جـدول 1ارائـه شـده اســن ،همان و ه که مشاهده مـیشود
در بخش شرقی (دسترسی و مجاورت ،تراکم و کـاربری زمـین) بـهترتیـب بیشــترين میــزان
ت یر ـذاری و مؤلتههای حم و ق  ،پارکین

و ترافیک و شـبکۀ ارتبـاری کمترين ت یر را بـر

رضايتمندی عوام سازمان کالبدی دار ـد .تتاوت چشمگیری در مؤلتهبندی رتبههای دو منطقه
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بهجز عام کاربری زمـین کـه در هـر دو منطقـه رتبـۀ  0را بـه خـود اختصـاص داده ،مشاهده
میشود .همچنین در بخش غربی سه عاملی که بیشترين ت یر را دار د عبارتا د از :حم و ق ،
و ترافیک ،دسترسی و مجاورت و کاربری زمین.

پارکین

جدول .6نتايج رضايتمندی عوامل سازمان کالبدی
عوام سازمان کالبدی

بخش
شرقی

رتبه

بخش غربی

دسترسی و مجاورت

مجموع محله

رتبه

Beta

میا گین

رتبه

0/3922

0

0/0214

9

3/023

0/9333

0

9/0032

4

0/0141

0

3/924

0/3013

0

تراکم

9/7490

9

9/0779

1

3/994

9/7133

4

کاربری زمین

9/2274

0

0/9211

0

3/971

0/3233

9

شبکۀ ارتباری

9/0790

1

0/3400

4

3/930

9/0343

1

حم و ق  ،پارکین

و

ترافیک

ب) عوامل محیطی
تیجۀ رتبهبندی عوام مؤ ر بر رضايتمندی از محلۀ مسکو ی در عوام محیطی در بخش شرقی
و غربی محلۀ ارمک شمالی در جـدول 0ارائـه شـده اسـن ،همان و ه که مشاهده میشود در
بخش شرقی مؤلتههای امنین و جرم ،ارضايتی از مناب نلود ی صوتی و بهداشـن بـهترتیـب
بیشـترين میـزان ت یر ـذاری و مؤلتههای زيبايیشناختی کمترين میزان ت یر بر رضـايتمندی از
عام محیطـی را دار ــد و بـهرـورکلـی ،تتاوت چشمگیری در مؤلتهبندی رتبههای دو منطقه
بهجز مؤلتههای ارضايتی از مناب نلود ی صوتی و امنین و جرم که در هر منطقه رتبۀ متتاوتی
را به خود اختصاص داده اسن ،مشاهده مـیشود .همچنـین در بخـش غربـی سه عاملـی کـه
بیشترين ت ـ یر را دار د عبارتا ــد از :ارضــايتی از منــاب نلــود ی صــوتی ،امنیــن و جــرم و
بهداشن.
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جدول .1نتايج رضايتمندی عامل محیطی
عوام محیطی

بخش

رتبه

بخش

مجموع محله

رتبه

Beta

میا گین

رتبه

ارضايتی از مناب
نلود ی صوتی

0/0017

9

0/1133

0

3/401

0/0113

0

زيبايیشناختی

9/9310

4

9/7102

4

3/902

9/1110

4

امنین و جرم

0/9032

0

0/0703

9

3/020

0/0300

9

بهداشن

0/3100

0

0/9700

0

3/949

0/0033

0

شرقی

غربی

ج) عوامل سازمان اجتماعی
تیجۀ رتبهبندی عوام مؤ ر بر رضايتمندی عام سازمان اجتماعی در بخش شرقی و غربـی در
جـدول 2ارائـه شـده اسـن ،همان و ه که مشاهده میشود در بخش شرقی و غربی مؤلتههای
حس تعلق و تعامالت اجتماعی بهترتیـب بیشــترين میــزان ت یر ــذاری و مؤلتـۀ مشـارکن
کمترين میزان ت یر بر رضايتمندی از واحد مسـکو ی را دار ــد و هـی ،تتاوت چشمگیری در
مؤلتهبندی رتبههای دو منطقه مشاهده میشود ،همچنین سط رضايتمندی در کلیـۀ مؤلتـههـا
کمتر از سط رضايتمندی متوسط قرار رفته اسن.
جدول .8نتايج رضايتمندی عامل سازمان اجتماعی
عوام
اجتماعی

بخش
شرقی

رتبه

بخش
غربی

رتبه

مجموع محله
Beta

میا گین

رتبه

مشارکن

0/0749

0

0/1913

0

003

0/1313

0

حس تعلق

9/2300

0

9/7104

0

400.

9/2000

0

تعامالت
اجتماعی

9/0404

9

9/2712

9

401.

9/2020

9

د) بعد ادراکیـ احساسی
همان و ه که در جدول 7مشاهده میشود درخصوص بعد ادراکیـ احساسـی بـاز هـم بخـش
غربی از امتیاز باالتری برخوردار بـوده اسـن و هـر دو محلـه در سـط رضـايتمندی کمتـر از
متوسط قرار رفتها د.
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جدول .7تايج رضايتمندی از بعد ادراکیـ احساسی
میا گین
بعد ادراکیـ احساسی

بخش شرقی

بخش غربی

9/0072

9/7194

بحث و نتیجهگیری
رضايتمندی سکو تی ابعاد عینی و ذهنی دارد .در اين پـژوهش سـعی شـد کـه عوامـ اصـلی
رضايتمندی سکو تی با توجه بـه سـازمان کالبـدی در محلـۀ ارمـک شـمالی و بـا اسـتتاده از
رويکردهای محیطی و اجتماعی که ت کید ويژهای بر رابطۀ ا سان و محیط داشتها ـد ،بـهمنظـور
ارتقای کیتین ز د ی در قالب افزايش میزان رضايتمندی محیط سکو تی شناسايی شو د.
براسا

تايج ،میزان رضايتمندی سکو تی در بخش شرقی  9/7309و غربی محله 0/0113

بوده اسن که در بخش شرقی در سط پايینتر از متوسط و در بخش غربی در سط بـاالتر از
متوسط (میا ۀ ظری )0 :قرار رفته اسن.
وضعین رضايتمندی سکو تی در معیارهای ساز دۀ نن ،رضايتمندی مسکن در بخش شرقی
 ،0/0002غربی محله  0/0994و رضايتمندی محلهای در بخش شرقی  9/1229و غربـی محلـه
 9/7229اســن کــه رضــايتمندی از مســکن در هــر دو بخــش در ســط بــاالتر از متوســط و
رضايتمندی محلهای ننها در سط پايینتر از متوسط قرار رفته اسن.
همچنین در بعد ذهنی و عینی میزان رضايتمندی در بخش شرقی بهترتیـب برابـر ،9/1004
 9/7400و در بخش غربی محله بهترتیب برابر  9/0900و  0/9007بوده اسن که تنهـا رضـاين
عینی بخش غربی در سط رضاين باالتر از متوسط قرار دارد و ساير موارد در سط پـايینتـر
از متوسط قرار دار د.
درخصوص ارزيابی رضايتمندی از ظر پنج عام ابعاد واحد مسـکو ی ،سـازمان کالبـدی،
محیطی ،سازمان اجتماعی و بعد ادراکیـ احساسـی در بخـش شـرقی تنهـا عامـ ابعـاد واحـد
مسکو ی باالتر از حد متوسط و در ساير عوام کمتـر از حـد متوسـط ارزيـابی شـدها ـد و در
بخش غربی عام های بعد رضاين عینی (ابعاد واحد مسکو ی ،سازمان کالبدی ،محیطی) باالتر
از حد متوسط و ساير عوام کمتر از حد متوسط ارزيابی شدها د .شايان ذکـر اسـن کـه رتبـۀ
عوام در دو بخش بررسیشده متشابه و تنها سط و میزان ننها متتاوت بوده اسن ،همچنـین
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بخش غربی در تمامی عوام از امتیاز باالتری در مقايسه با بخش شرقی برخوردار بوده اسـن.
از میان  02عام تشکی دهندۀ رضايتمندی سکو تی در بخش شرقی هتن عام (هزينه و توان
اقتصادی ،تسهیالت درو ی ،ويژ یهـای محلـهای ،دسترسـی و مجـاورت ،ارضـايتی از منـاب
نلود ی صوتی ،امنین و جرم و بهداشن) مرۀ باالتر از مرۀ  0و  00عام پايینتـر از مـرۀ 0
نوردها د .در بخش غربی  09عام (هزينه و توان اقتصـادی ،تسـهیالت درو ـی ،ويژ ـیهـای
زيبايیشناختی ،ويژ یهای محلهای ،دسترسی و مجـاورت ،حمـ و قـ  ،پارکینـ و ترافیـک،
کاربری زمین ،شبکۀ ارتباری ،ارضايتی از مناب نلود ی صوتی ،امنین و جرم و بهداشن) مرۀ
بـاالتر از  0و بقیـه زيـر حـد میـا گینا ـد .عواملی که رتبۀ باال  0و پايین حد میا گین نوردها د
جز چهار عام (ويژ یهای زيبايیشناختی ،حم و ق  ،پارکین و ترافیـک ،کـاربری زمـین و
شبکۀ ارتباری) در هـر دو بخـش يکســانا ـد و در هايـن عوامـ اجتمـاعی و بعـد ادراکـیـ
احساسی در هر دو بخش محله مرۀ پايینتـر از میا گین را به دسن نورد د.
بنابراين ،میتوان چنین تیجه یری کرد که با توجه به اهمین و اولوين ابعـاد رضـايتمندی
محلی در بخش غربی و بهويژه در بخش شرقی مداخلۀ بیشـتری در سـطوح کالبـدی ،محیطـی
مورد یاز اسن و با توجه به سط قاب مالحظۀ رضايتمندی پـايین ابعـاد سـازمان اجتمـاعی و
ادراکیـ احساسی بیشتر از ن که یازمند به مداخالت کالبدیـ فیزيکی باشند ،یازمند بهکار یری
و استتاده از سازوکارهای رويکردهای اجتماعی توسعه و بر امهريزی از قبی توسعۀ اجتماعات
محلهای ،بر امهريزی مشارکتی بهمنظور افزايش مشـارکن ،حـس تعلـق و تعـامالت اجتمـاعی
اسن و اين ابعاد در بر امهريزیهای محلهمحور بیشتر از پیش بايد مورد توجـه بر امـهريـزان و
مديران شهری قـرار یـرد تـا ابعـاد ادراکـی و احساسـی شـهرو دان از رضـايتمندی بـاالتری
برخوردار شو د و در تیجه سط رضايتمندی سکو تی ساکنان افزايش يابد.
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