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   چکیده

 يساوننت  یتمندیبر رضاا شناختي های جمعيتمؤلفه ياثربخش نييتب این پژوهشهدف 
 باا و کااربردی   پاژوهش نان   اسات    شارر ترارا    يو هاشم يدر سه محله مقدم، تخت

 یاخنشااه ليااا  روش تحل  انجااام شااد  اسااتتحليلااي  - روش تنصاايفي اساتفاد  ا  
 جامعا    اساتفاد  شاد   يمطالعات نمننه برای تعيين محالت، K-Meansو  يمراتبسلسله

ني ا  محاالت هساتند کاه    يمخاطب در سنجش منضن  رضاایتمندی ساوننتي، سااکن   
فرمان    طبا   اسات  شاد   ننساا ی   1388-1392هاای  هایشا  در فاصاله ساا   خانه

نتيجاه روایاي   د  شا  ليا در محاالت توم  کيستماتيبه روش س شنامهپرس 325کنکرا  
را در ساط  بااال   روایاي   ایان  با کليه سؤاالت،رابطه  در 72/0آلفای کرونباخ  رسشنامه باپ

 یتمندیعنامال معارف رضاا   جرات تبياين    يعامل اکتشاف ليتحل ا   یيد قرار دادأمنرد ت
 جرات  سيکروساوا  والا   آ مان  و ین من ویتناي   یهاا  آ من و در محالت  يسوننت
 تیا و درنرا اسات  يساوننت  یتمندیبار رضاا   يتيشخص یهايژگیتأثيرگذاری و يبررس
 يننيرگرسا  ليا تحلباا   يساوننت  یتمندیباا عنامال رضاا    يتيشخصا  یهايژگیورابطه 

شاناختي  های جمعيات مؤلفهبررسي تأثيرگذاری  حاضر ننآوری پژوهش  گردیدمشخص 
های فرسند  شرری و همچنين در نظار گارفتن   بر رضایتمندی سوننتي در عرصه بافت

طبا  نتاای    اسات    در این حن  یک مؤلفه جدید  عننا بهقامت ساکنا  مؤلفه وضعيت ا
محلاه،   ياجتمااع -يطا يمح طیشارا  ،يمجتما  مساونن   یهايژگیعامل و چرار حاصل

 یتمندیعنامال معارف رضاا    عننا به يواحد مسونن تيو وضع يخدمات و اموانات محل
بار مقنلاه    التيدرآماد و تحصا   ت،ياقامت، مالو تيوضع ت،يجنس  تعيين شدند يسوننت
 تأثيرگاذاری  زا يا باا م  التيو تحصا  تيمؤلفه مالو است تأثيرگذار يسوننت یتمندیرضا

را  تأثيرگاذاری  زا يا م نیتار کمدرصد  2ا   ترکمو بعد خاننار با  نیتربيشدرصد  5حدود 
 ساکنا  دارند سوننتي  یتمندیبر رضا
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Abstract 

The purpose of this research is to explain the effectiveness of 
personality components on residential satisfaction. The applied 
research was done using the descriptive-analytical method. 
Hierarchical cluster analysis and K-Means were used to 
determine the locations of the study sample. The target 
audience in measuring residential satisfaction is the residents of 
neighborhoods whose houses were renovated between 1388-
1392. According to Cochran's formula, 325 questionnaires were 
completed in a systematic way in the neighborhoods. The 
validity of the instrument was confirmed using Cronbach's 
alpha test with a coefficient of 0.72. Exploratory factor analysis 
is used to explain the factors of residential satisfaction in the 
neighborhoods, and Mann-Whitney U-test and Kruskal-Wallis 
test are used to investigate the influence of personality traits on 
residential satisfaction, and finally, the relationship between 
personality traits and the residential satisfaction factors was 
determined by regression analysis. The innovation of the 
current research is to investigate the influence of personality 
components on residential satisfaction in the field of worn-out 
urban contexts and also to consider the component of the 
resident's dwelling status as a new component in this field. 
According to the results of the study, the characteristics of the 
residential complex, environmental-social conditions of the 
neighborhood, local services and facilities, and the condition of 
the residential unit were determined as factors representing 
residential satisfaction. Gender, residence status, ownership, 
income, and education have an effect on residential satisfaction. 
Ownership and education components have the highest and 
household dimension has the lowest impact on residents' 
residential satisfaction. 
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 همقدم
گرایشي ننظرنر  با نمندبعدی کالبدی در ميا  جنام ، رشد و تنسعه یک کيفيت و رضایتمندی ا   ندگي، در مناجره با مسائل یارتقا مسئله

های مرم رضایتمندی ا  رضایتمندی سوننتي یوي ا  حن    (Babakhani et al, 2015: 31) تا به امرو  بند  است 1960 ا  اوایل دهه
های   بررسي پژوهش(69: 1392مير ایي و محمد اد ، ) سنجش آ  امری پيچيد  بند  و به عنامل بسياری بستگي دارد باشد کهمي ندگي 

اقتصادی، فرهنگي و  -که درک ميزا  رضایت ا  سنی هر شخص در شرایط مختلف شخصي، اجتماعي نشا  داد  استمرتبط با این مقنله، 
ساکنا  در شناختي های جمعيتمؤلفهافزود   طنری کهبه(  Isaac et al, 2020: 2; Jansen, 2014: 27فيزیوي متفاوت است )

 (  Ibem & Amole, 2013: 164) ها را در این حن   افزایش دهدبينيقدرت سنجش و پيش تناندهای حن   رضایتمندی سوننتي ميپژوهش
بر مقنله رضایتمندی سوننتي انجام شد  که شناختي های جمعيتمؤلفه تأثيرگذاریی متعددی در راستای بررسي هاپژوهشمطالعات و 

منفي رابطه  ميا  رضایتمندی سوننتي و جنسيت،رابطه  مثا ، در پژوهشي پس ا  بررسي عننا تای  متفاوتي دست یافتند  بهبه ن
 که در پژوهشي دیگر نتيجهحالي در (Mohit et al, 2010: 25) نا  ا  مردا ( ميا  این دو منضن  یافت شد  است  ترکم)رضایتمندی 

 ,Ezgi & Kahraman)دهد و نن  اشتغا  را نشا  مي  نا  ا  مردا ( تربيشجنسيت )رضایتمندی  مثبت ميا  رضایتمندی،رابطه 

متضادی حاصل شد  است  این منضن  در کنار اهميت آ  به لحاظ نحن   گا  ي متفاوت وجینتالذا بسته به نن  بررسي،  .(4 :2013
و همچنين کمبند چنين رویوردی در مطالعات رضایتمندی  محيط سوننتيها ا  افراد در قضاوت آ شناختي های جمعيتمؤلفهاثرگذاری 

 حاضر است  پژوهشسوننتي، ضرورت بخش اصلي تدوین 
 یفرسند  شرر یهادر بافت يسوننت یتمندیشناختي بر رضاهای جمعيتمؤلفه یرگذاريتأث يبررس یپژوهش حاضر در راستابنابراین، 

 گرید یآ  است  ا  سن زیحن   وجه تما نیدر ا يو خارج يداخل یهابا تنجه به خالء پژوهش یدوریرو نيشول گرفته است  دارا بند  چن
و  يخاص اجتماع یهاگرو  يموا   ندگ ،یو اقتصاد ياجتماع ،یگسترد  در ابعاد کالبد يبه جرت فرسندگ یفرسند  شرر یهامحدود 
ها برنامه نی  لذا همراستا بند  اابندیيم یترشيب راتييتغ یشرر یهاو طرح برنامه یها بعد ا  اجرامحدود  گریبند ، نسبت به د یاقتصاد

اقامت ساکنا  )قبل و  تيدر نظرگرفتن مؤلفه وضع تياهم نیاست  فراتر ا  ا رداربرخن یترشيب تيساکنا  ا  اهم یتمندیبا قضاوت و رضا
 يبافت اجتماع رييمنرد پژوهش و تغ یهاشد  عرصه یننسا  تياهواسطه مبه يسوننت یتمندیآ  بر رضا یرگذاري( و تأثیبعد ا  ننسا 
 منرداستفاد  در مقاله حاضر است   ینوات بد گریا  آ  ا  د يمحالت ناش

به بربند کيفيت  ندگي و رضایتمندی سوننتي در نناحي فرسند ،  یابيدست باهدفسا ما  ننسا ی شرر تررا  در دهه اخير 
به ننسا ی  یابيدستاین سا ما  جرت  1388-92های خند قرار داد  است  در فاصله سا  اقداماترا مبنای ای جدیدی رویوردهای تنسعه

های فرسند  شرر لذا متناسب با این امر، عرصه ،مردمي و اجتماعي تالش بر آ  داشته تا در تعامل با ساکنا  محالت به این مرم دست یابد
های مؤلفه تأثيرگذاریپژوهش حاضر شناسایي و تبيين نحن   کلي هدف  مطالعه باشند بستر مناسبي برای این تناننديمتررا  
درهمين راستا، است   1388-92های های فرسند  ننسا ی شد  شرر تررا  در فاصله سا بر رضایتمندی سوننتي در محلهشناختي جمعيت

های مطلنب برای این عننا  عرصه( شرر تررا  به18قدم )منطقه ( و م10(، هاشمي )منطقه 12یک فرآیند علمي سه محله تختي )منطقه  با
بر رضایتمندی شناختي های جمعيتمؤلفهي اثربخشنحن  باشد که: مي سؤا به دنبا  پاسخ به این  حاضر پژوهش  بررسي انتخاب شدند

بر شناختي های جمعيتمؤلفهی ننآوری پژوهش حاضر بررسي تأثيرگذار چگننه است؟تختي، هاشمي و مقدم سوننتي در سه محله 
یک مؤلفه جدید  عننا بههای فرسند  شرری و همچنين در نظر گرفتن مؤلفه وضعيت اقامت ساکنا  رضایتمندی سوننتي در عرصه بافت

 تأثيرگذار بر رضایتمندی سوننتي ساکنا  است 
 

 مبانی نظری

 چارچوب نظری
مؤثر بر آ  شناختي های جمعيتمؤلفهیگا  آ  در ادبيات مربنطه با رویورد شناسایي پرداختن به مفرنم و ابعاد رضایتمندی سوننتي و جا

در  «رضایتمندی ا   ندگي»عننا  بخشي ا  حن   مفرنمي به «رضایتمندی سوننتي»مفرنم  سا د مبنای نظری پژوهش حاضر را فراهم مي
 :Isaac et al, 2020باشد )تعامل فرد با محيط سوننتي خند مي ةنندک يفتنصبه ابعاد محيط وابسته بند  و  معنای عام است  این مقنله

 :McCray & Day, 1977(  رضایتمندی سوننتي به تجربه مطلنب و خشنندی حاصل ا   ندگي در یک موا  خاص اشار  دارد )2
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24: 2006Bonaiuto et al,  ;245)  قابل یتمندی سوننتي را شوافریزی، رضا، استاد و پژوهشگر مطالعات شرری و برنامهگالستر 
 .(Galster & Hesser, 1981: 93)ها تعریف کرد  است آ  سوننتي بستر منجند در و واقعيت ساکنين نيا های و بين آما  مشاهد 

 ي ادراکاتار یاب جرت اغلب ست کها او سوننتي  يناح محله و مسونني، واحد ا  فرد رضایت نمایانگر بند ، مرکب ماهيتي دارای این مفرنم

 بر مبني مرم ایعبارتي نشانهبه(  Onibokun, 1974: 193)رود مي کاربه شا  ندگي محيط و مسونني واحد ا  احساسات ساکنين و

 ( Campbell et al, 1976: 73)شا  است ي ندگ به کيفيت نسبت مثبت ساکنين ادراکات وجند
ها، محل متفاوتي ا  مسون و محيط اطراف آ  است  عناملي چن  وضعيت خيابا  هایار یابي رضایتمندی سوننتي نيا مند بررسي جنبه

 اثرتنانند بر ار یابي آ  تنسط افراد پارک خندروها، منقعيت ساختما  مسونني، دسترسي به عنامل طبيعي و نيز برخي عنامل اجتماعي مي
محيطي، خدماتي، اجتماعي و  -هایي را در ابعاد کالبدیی، مؤلفه، ابعاد عيني رضایتمندسنکا  ی  (Philips et al, 2005: 89گذارند )

و  )فرجي های ساکنا  استعننا  بعد ذهني رضایتمندی، تحت تأثير ویژگيهای افراد بهشند، ا  سنی دیگر قضاوتاقتصادی شامل مي
در اش با فرد ا  شرایط منجند در محيط سوننتيهای تنا  رضایتمندی سوننتي را حاصل ار یابي و قضاوتبنابراین مي؛ (92: 1396، عظيمي

 تعریف کرد  اشيذهنی هاآ  ید اگرفتن ابعاد کالبدی، خدماتي، اقتصادی و اجتماعي و در نسبت با  نظر
 

 های اثربخش بر رضايتمندی سکونتیابعاد و مؤلفه
 افراد استشناختي های جمعيتمؤلفهتماعي، اقتصادی و محيطي، اج-بر مبنای ادبيات مربنطه، رضایتمندی سوننتي تحت تأثير ابعاد کالبدی

 شند های مسونني پرداخته ميساکنا  در محيطشناختي های جمعيتمؤلفهبا تأکيد بر  هاآ که در ادامه به تنضي  اجمالي هر یک ا  
 

 بُعد کالبدی و رضايتمندی سکونتی
 کيفيت محيط منقعيت و ،شناسانهیبایي  هایجنبه عملورد، اندا  ، فيزیوي مسون، کيفيت مسون، هایي چن  نن محيط سوننتي مؤلفه بعد کالبدی
 ميا  مثبترابطه  ،(2013) ا گي و کاهراما  پژوهش در مثا  عننا ها مطالعات متعددی انجام شد  است؛ بهبا این مؤلفهرابطه  در  شندرا شامل مي
 ؛(2010) مطالعات محيط و هموارا در   استیافت شد   آشپزخانه برداشتي، ملوردهایواحد مسونني چن  ع عملوردهای و سوننتي رضایتمندی

 برای با ی فضای وجند برداشتي، سرویس نن  ،هااتاق ةاندا  و تعداد يت،منقع نن ، هایمؤلفه ،(2008) ( و صال 2012)  انن دانا و هموارا 
 اند مطرح شد  سوننتي رضایتمندی يجهدرنتو  مسون کيفيت سنجش در کارا هایمؤلفه  عننانيز به روشني و آفتاب ننر و اینا  وجند کندکا ،

ر (، د1994) استگمنو  روهه، و اهميت دید و منظر (1954)ا  ر، حنریمسون و محله شناسانهیبایي های هایي بر مؤلفههمچنين در پژوهش
 بر خنابه و     را اتاق تک و خانناری تک مسون مسون آپارتماني، نن  اثرات شخصنص طراحي واحدهای سوننتي تأکيد شد  است  اوکنها و بيامي

 اندافتهی یتربيشپرتراکم با رضایتمندی  سوننتي هایمحيط تراکم را نسبت به کم مسون کرد  و ساکنين نيجریه بررسي در سوننتي رضایتمندی
(26: 1996Ukoha & Beamish,  )  باید  و هموا  ؛(2010) در مطالعات اوکتای و مارانز محيطي ایهآلندگي وجند متغيرهایي چن 
 ،(2009در پژوهش اوکتای و هموارا  ) محله( در تصادفات تعداد و )ترافيک امنيتي و ایمني و مشوالت (2014)  اد  و گنهری( و عباس2011)
  اندشد سوننتي مطرح بر رضایتمندی  اثربخش هایمؤلفه عننا به
 

 ماعی و رضايتمندی سکونتیبُعد اجت
 اصلي عامل ها راهمسایه هایویژگي  مينه این در بعد اجتماعي رضایتمندی سوننتي، به رضایت افراد ا  اجتما  اشار  دارد  مطالعات

 کارپ و کارپ  ( ,Keller, 204: 1967Lansing & Hendricks ;1968 :190) دهنديمنشا   همسایگي واحد ا  رضایتمندی
 ساکنا  رضایتمندی تبيين در کالبدی هایویژگي ا  تربيش همسایگي هایویژگي به این نتيجه دست یافتند که پژوهشي در(1982)

                                                 
1. Galster 

2. Ezgi & Kahraman 

3. Mohit et al 
4. Zanuzdana et al 

5. Salleh 

6. Hourihan 
7. Rohe & Stegman 

8. Ukoha & Beamish 

9. Oktay & Marans 
10. Baiden et al 

11. Abbaszadeh & Gohari 

12. Carp & Carp 
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 ا  ساکنين رضایت در مرم بسيار عامل محلي را دو همبستگي و هاهیهمسا هایویژگي ایمطالعه در ،(1999) گيفنرد  دارد نقش سالخنرد 
 رضایتمندی یهاهیپا عننا به خنب اجتماعي شبوه یک وجند ا  پژوهشي در ،(2012) پارکز    استشا  مطرح کردهایسوننتگا 
 وجند تعامالت اجتماعي و نيز ،(1984) را یحنر، يمحل اجتما  هاییابيدست و اجتماعي طبقه به تعل  داشتن کرد  است  حمایت سوننتي

 ;Kelekci & Berköz, 2006: 77; Salleh, 2008: 489)اند شد  شمرد های مرم و مثبت در تحق  رضایتمندی ا  دیگر مؤلفه

Mohit et al, 2010: 23 )  
 

 بُعد اقتصادی و رضايتمندی سکونتی
 باشد  دراین ميا  مالويت خانه یوي ا  عنامل مرم در بعد اقتصادی است یوي دیگر ا  ابعاد مؤثر بر رضایتمندی سوننتي بعد اقتصادی مي

(29: 2011; Baiden et al, 797: 2000arroza, C &Varady و  پل  ) (1997)،  ترراضي مستأجرا ا   معتقد است مالوا 
 مطالعه مصطفي و هموارا در   اندکاهش قيمت مسون را بر عدم رضایتمندی سوننتي مؤثر دانسته ،(2001) بنیل و کيل  هستند

، معونس ميا  این دو منضن  بيا  شد  استرابطه  جش رضایتمندی سوننتي،های ضروری مسون در سنبا بررسي نقش هزینه ،(1995)
 ( Salleh, 2008: 489)ا  مسون مؤثر مطرح شد  است  مستأجرا بر ميزا  رضایتمندی  برا اجار تنانایي پرداخت  ،گریدعبارتبه
 

 بُعد خدماتی و رضايتمندی سکونتی

ونقل عمنمي و سترسي به خدمات آمن ش، درما ، خرید، تفری  و تسريالت حملدر برخي مطالعات پيرامن  رضایتمندی سوننتي، د
مثبت ميا  دسترسي و کيفيت خدمات شرری با رابطه  ،(2013ا گي و کاهراما  )  اندگرفته قرارهای شرری منرد مطالعه  یرساخت

 نقش ،(2008صال  )ایتمندی سوننتي و محلي و اثربخشي خدمات شررداری و ننر خيابا  بر رض ،(2006) وستاویرضایتمندی سوننتي، 
است  همچنين  داد منرد ردیابي قرار را در نسبت با مقنله رضایتمندی سوننتي نشاني، مخابرات و خدمات تعمير و محافظت پارکينگ، آتش

آوری  باله و مدیریت شرری در جم بر نقش  ،(2012)و  انن دانا و هموارانش  (2008) صال  ؛(1996) اوکنها و بياميش (؛1974) اونيبنکا 
( و  انن دانا و 2008صال  ) های سوننتي ونيز تأثير پاکيزگي محيط ،(1984اننش و هموارا  )رضایتمندی سوننتي تأکيد دارند   یارتقا

 اند را بر رضایتمندی سوننتي بيا  کرد  وهناآبکيفيت  ،(2012هموارانش )
 

 ضايتمندی سکونتیمؤثر بر رشناختی های جمعیتمؤلفه

ها را بينييشپتناند تنانایي تحليل مي و یهتجزها در فرآیند است و استفاد  ا  آ  تأثيرگذاربر رضایتمندی سوننتي شناختي های جمعيتمؤلفه
  داخته استخاننارها بر رضایتمندی ا  مسون و محله پر به تحليل اثربخشي ویژگي ،(1999) لن  ) ,1997Van poll :22(تقنیت کند 

رابطه  ، با بررسيهای سني مختلف اشار  داشتهخند به تفاوت ميا  رضایتمندی سوننتي در گرو  در پژوهش ،(2010) منهيت و هموارانش
و مثبت مابين رضایتمندی، جنسيت رابطه    نتای  پژوهش ایشا اندافتهی دست هاآ مابين  منفيرابطه  بعد خاننار و رضایتمندی سوننتي به

نشا  مثبت ميا  رضایتمندی، جنسيت و نن  اشتغا  را رابطه  شا در مطالعه ،(1995) مصطفي و هموارانش  کننديد ميأیتنن  اشتغا  را 
بند ،  تأثيرگذارها ا  محيط سوننتي افراد در ميزا  قضاوت آ شناختي های جمعيتمؤلفه گفت:تنا  مي مطرح شد  با تنجه به منارد  دادند
 در شرایط مختلف متفاوت است   هاآ ن  رابطه ولي ن

 
 
 
 
 

                                                 
13. Gifford 

14. Parkes 
15.Van poll 

16. Boyle & Kiel 

17. Mustapha et al 
18.Westaway 
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 شناختیهای جمعیتمؤلفه

 جنسیتمؤلفه 
مؤلفه مرمي در سنجش رضایتمندی  ،(2000) ( و ورادی و کارو  ا2006) (، جعفر و هموارا 1997پل )و مقنله جنسيت، ا  دیدگا  

   ميا  این دو، مرم قلمداد شد  استرابطه  ،(2001) اند  و هموارا ( و فرن1999(، لن )2013) آبم و آملو ا  دیدگا  نبند  مطرح 
تصنیر  کهحالي دری بند ، تربيشنسبت به  نا  دارای اجزای  بيانگر آ  است که تصنیر ذهني مردا  ا  شرر، ،(1379پنر )مطالعه مدني
شا  تعریف عننا  حدود خانهی را نسبت به مردا  بهتربزرگ ی دارد و قلمروتربيشترین محدود  پيرامننشا ، جزئيات یکنزدذهني  نا  ا  

  اندی داشتهترکممردا  در مقایسه با  نا  رضایتمندی سوننتي شا  به این نتيجه رسيدند که در پژوهش ،(2013آبم و آمل )کنند  همچنين مي
که برای حالي در  دنابیيمشا  ا  شرایط  ندگي یتربيش نا  جنا  را نسبت به مردا  جنا  با رضایت نسبي در پژوهش خند کارپ و کارپ 

کثيف بند  و روشنایي اندک  دالیل متعددی چن ای در ادینبنر،  نا  بهدر پژوهشي  مينه  تر، شرایط برعوس استهای سني مسنگرو 
 ( 129-128: 1379پنر، اند )مدنيسي ناراضي بند ها، کافي نبند  خدمات اتنبنسراني، اموانات مراقبت ا  کندکا  و ترس ا  آ ارهای جنخيابا 

(  با تنجه به Robin et al; 2007: 55-68کنند )ی را تجربه ميتربيش نا  نسبت به مردا  ميزا  آ ردگي محيطي  دیگر عبارتبه
  سوننتي دانست  و مؤثر بر رضایتمندی مالحظهقابلعننا  یک مؤلفه شخصيتي تنا  جنسيت را بهمي انجام یافته،مطالعات 

 

 مؤلفه شخصیتی سن
افراد  (،Baba, 1989: 764; Fernández et al, 2001: 26کنند )های سني به یک شين  رضایتمندی سوننتي را ار یابي نميهمه گرو 

يست، احتما  خند در افراد مسن  یاد ن یخندبهکه رضایتمندی یناوجند با ( Loo, 1986: 109-131) ی دارندتربيشمسن رضایتمندی 
آبم و آمل  هاییژ  در مردا  مسن( باشد  در پژوهشوبه)  ما  مروربهپذیری دليل این امر پذیرش تدریجي رضایتمندی و سا ش ،رودمي
طب  بيني رضایتمندی سوننتي قلمداد شد  است  يشپعننا  یک مؤلفه مرم در سن به ،(1984) ( و جلينونوا و پيوک1999(، لن )2013)

 ;Jelinkova & Picek, 1984: 144-146ی دارند )تربيشافراد مسن در مقایسه با جنانا  ا  منز  مسونني خند رضایت ی  حاصل نتا

Lu, 1999: 264; Ibem & Amole, 2013: 163عننا  یک مؤلفه شخصيتي مؤثر بر قضاوت افراد ا  تنا  سن را نيز به(  لذا مي
 رضایتمندی سوننتي دانست 

 

 صیالت افرادمؤلفه تح
بند  و افراد با درآمدهای مختلف، سطنح متفاوتي  تأثيرگذارنيز بر رضایتمندی سوننتي افراد  سط  درآمد خاننارها و وضعيت اقتصادی افراد

را  تربيشتحصيالت پایين رضایتمندی افراد با  ،(1983) مطالعه لي و گست درکنند  های سوننتي تجربه ميا  رضایتمندی را در محيط
ی ترکما  رضایتمندی  ترکمافراد با تحصيالت  ،(1999( و لن )1985) یا ؛(1980) ميلر و هموارا در مطالعات  کهيحال در  تجربه کردند
  برخنردارند

 

 افراداقتصادی  -پايگاه اجتماعیمؤلفه 
 ;Johen & Clark, 1984: 803کنند )ه ميهای سوننتي تجربافراد با درآمدهای مختلف، سطنح متفاوتي ا  رضایتمندی را در محيط

Mustapha et al, 1995: 457; Mohit et al, 2010: 101  )مرتبط با بررسي نقش درآمد بر ميزا   انجام یافتههای پژوهش
درآمد با افراد  ،(1987) ( و تاگننلي1999مطالعات لن )دهند  در های متضادی را نشا  ميیافته در بعضي مناردرضایتمندی سوننتي 

خند را تريه کنند  نظر منردقادرند مسون  ترراحتافراد متمن  که برتر و   یرا ،تجربه کردندرا  یتربيش، رضایتمندی تربيش
(Gifford, 1999: 21; Vera-Toscano & Aceta-Amestoy, 2008: 257)  درآمد  ،(1984) حنریرا که در مطالعه  حالي در
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در مقایسه  مالوا  و سالخنرد  نشا  داد  که مردم ،(1989) بابا و آستين مطالعه نتای  رابطه، در این  شد  است ترکممنجر به رضایتمندی  تربيش
یوي ا  دالیل اثربخشي   اندی داشتهتربيشرضایت  شا همسایگي واحدهای بر محيطي حاکم و فيزیوي هایویژگي ا  و مستأجرا  جنا  با مردم

تناند مي ایمقایسه شد  است  چنين بيا اقتصادی افراد، مقایسه وضعيت  ندگي فرد با افراد دیگر،  -و منقعيت اجتماعي ميا  ميزا  رضایتمندی
 به نسبت هستند خند کيفي خانه بربند انتظار در که افرادی همچنين باشد  ا  محيط سوننتي خند افراد رضایت عدم یا رضایت برای مرم عاملي

تنا  گفت که برخي ا  ميمطرح شد  (  با تنجه به منارد Gifford, 1999: 21ترند )خنشحا  ،کنندمي ل  ندگيمح هما  در که سایرین
  افراد بر رضایتمندی سوننتي مؤثر است اقتصادی  -پایگا  اجتماعيسن، جنسيت و  مانند جمعيت شناختي هایمؤلفه

 

 پژوهشپیشینه 
  (  297مرد و  210در اسپانيا ) ساکنا  های شخصيتيویژگي ميا  رضایتمندی سوننتي بارابطه  ه بررسيای بدر مطالعه ،(2001) فرناند  و هموارانش

 تفاوت شا ،محل سوننت خانه ساختار و درآمد اجتماعي، طبقه سن، جنسيت، ا  بعد سالمند در ميا  جمعيت که دادنتای  این مطالعه نشا  پرداختند  
  وجند دارد سوننتي بيا  رضایتمندی در يتنجر قابل

 هایویژگي تأثير معادالت رگرسينني، ليتحل های اجتماعي و جمعيتي بر رضایتمندی سوننتي پرداخت و بابه بررسي تأثير ویژگي ،(2014) جانسن
 دست آمد بهیتمندی سوننتي سن و بعد خاننار با رضا بين معناداررابطه  تحقي ،طب  نتای    نمند را بررسي سوننتي رضایتمندی بر جمعيتي - اجتماعي
 ی سوننتي محدود  ميناهاشررکبر رضایتمندی سوننتي ساکنا   تأثيرگذارجمعيتي  -به بررسي عنامل اجتماعي ،(2020) و هموارانش ایساک 

 معنادار  رابطهمطالعه  منرد قهمنط سوننتي رضایتمندی و جمعيتي -اجتماعي هایویژگي بين که داداین پژوهش نشا   مطالعه  نتای  پرداختنددر نيجریه 
  بندند يادراکجنسيت دارای همبستگي باال با رضایتمندی سوننتي  خاننار و اندا   سن، شغل، تأهل، وضعيت ماهانه، ی درآمدرهايمتغدارد و  وجند

منرد دود  نناب شرر تررا  های سوننتي محدر مجتم را  یشرر سوننتي هایمحيط ا  شرروندا  رضایتمندی ،(1388رفيعيا  و هموارا  )
   استمطرح  سني و جنسيتي شغلي، اثرات ا  سوننت، فارغ محل محيطي کيفيت ناشي ا  رضایتمندی را ها نشا  داد، مطالعه آ  نتای  مطالعه قرار دادند 

در شرر  قرقي مرر مسوندر  درآمد کم اقشار مسون هایپروژ  در سوننتي رضایتمندی فردی هایمؤلفه بررسي، به (1398) هموارا  و آجيليا 
 بند  است  در بين ساکنا  سوننتي رضایتمندی بر تأثير ینتربيش جنسيت دارای متغير فردی، هایمؤلفهها در پرداختند   طب  نتای  مطالعه آ مشرد 

ها مطالعه آ  نتای   رد سنجش قرار دادند مبر مبنای رضایتمندی سوننتي محله گلشن تررا  را  در کيفيت  ندگي ،(1398)درستوار و ودای  خيری 
  داردبا ميزا  رضایتمندی سوننتي رابطه معنادار  مطالعه منرددر محدود  و ميزا  تحصيالت  يتمتغيرهای جنسنشا  داد که 

 

 پژوهشانجام روش 
منرد بررسي ا  مباني نظری های مؤلفهاست  انجام شد  تحليلي  - يفيروش تنص استفاد  ا  اباست که اربردی ک هایپژوهشر، ا  نن  ضژوهش حاپ

 ( 1جدو  ) شد استخراجتحقي  
 منرد بررسيشناختي های جمعيتمؤلفه. الف -1 جدول

 نتیجه پژوهش پژوهشگران مؤلفه

 
 
 سن

1982کارپ و کارپ،  1984جلينونا و پيک   

پژوهشگرا  معتقدند که با افزایش سن ميزا  رضایتمندی ساکنا   تربيش
 کند پيدا مي افزایش

1989بابا و آستين،  1986، ولن   

1999لن،  1995مصطفي و هموارا ،    

2010محيط و هموارا ،  2001فرناند  و هموارا ،    

2013آبم و آمن ،  جانسن، 322014  

1388رفيعيا  و هموارا ،   ایساک33 و هموارا ، 2020 

 

 جنسیت

1995مصطفي و هموارا ،  8219 کارپ و کارپ،   
 ی برخنردارند ترکما  رضایتمندی   نا آبم و آمن : مردا  در نسبت با 

 ی دارند تربيشتر رضایتمندی تر و مردا  مسنکارپ و کارپ:  نا  جنا 
2001فرناند  و هموارا ،  1999لن،    

2010محيط و هموارا ،   رابين و هموارا ، 342007 

                                                 
30. Baba & Austin 

31. Minna 
32. Jansen 

33. Isaac 

34. Robin 
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 د بررسيمنرشناختي های جمعيتمؤلفه. ب -1جدول 

 

2013آبم و آمن ،  آبم و آدوو، 352013  

 
2020ایساک و هموارا ،  2014جانسن،    
1388رفيعيا  و هموارا ،  1397هموارا ،  و آجيليا    

1379پنر، مدني   

 وضعیت اقتصادی

1984، حنریرا  جنهن و کالرک، 1984  

رضایتمندی  رتبيشو لن: افراد متمن  و با درآمد  بابا و آستين، گيفنرد
 کنند ی را تجربه ميتربيش

 ی دارندترکمرضایتمندی  تربيشو تاگننلي: افراد با درآمد  حنریرا و  لن

1989بابا و آستين،  1987تاگننلي،    

1997و  پل،  1995مصطفي و هموارا ،    

1999لن،  1999گيفنرد،    
2000وارادی و کارو ا،  بنیلي و کيل، 372001  

2008صال ،  تاسوانن و آمستنی، 382008  
2011باید  و هموارا ،  2010محيط و هموارا ،    

2020ایساک و هموارا ،  2014جانسن،    

1983لي و گست،  یوضعیت تحصیل 2010محيط و هموارا ،    ی دارند تربيشلي و گست: افراد با تحصيالت پایين رضایتمندی  
1999لن،  ی دارند ترکمرضایتمندی  ترکمافراد با تحصيالت  ميلر و لن:یا،  1985یا،    

2001فرناند  و هموارا ،  بعد خانوار 2010محيط و هموارا ،    یابد منهيت: با افزایش تعداد افراد خاننار ميزا  رضایتمندی کاهش مي 

 مالويت
1997و  پل،  1989بابا و آستين،    

 کنند ی را تجربه ميتربيشمالوا  رضایتمندی 
2011باید  و هموارا ،  2000وارادی و کارو ا،    

 
 قرارمنرد ننسا ی  ،1388 -1392های هایشا  در فاصله سا که خانهبندند  فرسند    محالتاساکنتحقي  شامل تمام  جامعه آماری

های نجند )تعداد پروانهمحله فرسند  شرر تررا  یک ماتریس ا  چرار شاخص م 200حدود  ا  نمننهتعيين محالت برای است   گرفته
( در اسناد سا ما  ننسا ی که شد  انجامو سط  ننسا ی  شد  آ ادهای ساختماني تجميعي، سط  معابر تجميعي، تعداد پروانه ساختماني غير

ای ل خنشهتمامي این محالت بر مبنای روش تحلي منرد نظر  طب  معيارهای گردیدپيشرفت فرآیند ننسا ی است، تريه  ننعي نشانگربه
 ( 1های همگن تقسيم شدند )شول مراتبي به دستهسلسله

 

 

 

 

 

 

 
 همگن ا  محالت ننسا ی شد  طبقه سهمراتبي و حضنر بندی سلسلهنمندار دندوگرام تحليل خنشه .1شکل 

 

 درتعيين شدند   ظرمنرد نهای فنق، مطاب  با معيارهای ، محالت مربنط به هریک ا  دستهK-Meansروش تحليل  طب  بعد گام در
های حاضر در هر دسته، مشنرت با رئيس دفتر خدمات ننسا ی ساب  )دفتر تنسعه محلي ا  نمننهکدام های خاص هربا بررسي ویژگي پایا 

 یابيدستو همچنين سرنلت  1388-92های مسئن  محالت منف  در امر ننسا ی در فاصله سا  10حاضر( سا ما  ننسا ی شرر تررا  و 
  ، محالت تختي در منطقاساسدر این پژوهش انتخاب شدند  براین  منرد مطالعههای عننا  نمننهاطالعات، یک محله ا  هر دسته بهبه 
تعيين حجم  بعد، طب  فرمن  مرحلهدر  تعيين گردیدند  پژوهش منردهای عننا  عرصهبه 10  و هاشمي در منطق 17  ، مقدّم در منطق12

و حجم نمننه هر محله، با تنجه به نسبت جمعيت به کل جامعه آماری در نظر تعيين شد نفر برای حجم نمننه  325 کنکرا  تعداد نمننه
 ، ارائه گردید  است 2جدو  گرفته شد که به تفويک در 

                                                 
35. Ibem & Aduwo 
36. Johen & Clark 

37. Boyle & Kiel 

38. Toscano & Amestoy 
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 های ال م برای پيمایش در محالت منتخبتعداد نمننه. 2جدول 

ليورت  ای، براساس طيف پن  درجه3جدو    صنرت گرفت، 1جدو  های مطرح در معيارها و شاخص  پرسشنامه با تنجه به کلي  تري
 نفری و انجام آ من  آلفای کرونباخ منرد سنجش قرار گرفت و با ضریب 30ر با استفاد  ا  پيش آ من  در یک گرو  پایای ابزاتنظيم شد  

 گردید  تأیيد  72/0آلفای 

 های فرسند  شرریهای رضایتمندی سوننتي در سط  مسون و محله در بافتمؤلفه .3جدول 

ی ننسا ی شد  در هاساختما که منقعيت  صنرت  به اینگرفتسيستماتيک انجام ا استفاد  ا  روش ها در محالت بپرسشنامه تن ی 
ها عداد نمننههای بعدی طب  تتصادفي انتخاب شد  سپس فاصله انتخاب نمننه صنرتبههریک ا  محالت در نقشه مشخص و نمننه او  

توميل ها ها پرسشنامهآ ا  سيستماتيک ابتدا در نقشه مشخص و بعد با مراجعه به هرکدام  طنربههای دیگر منقعيت نمننه گردید وتعيين 
  ، انجام گرفت SPSSافزار تحليل داد  های تحقي  با استفاد  ا  نرم شدند 

های مقایسه شرایط سه محله، مؤلفه برایاکتشافي انجام گرفت و  يتحليل عامل  با استفاد  اتبيين عنامل معرف رضایتمندی سوننتي، 
  استفاد  شد تحليل عاملي تأیيدی ا  آ من   تک محالت،ا  این مرحله در تک دست آمد به

 استفاد واليس ویتني و کروسوا  منینهای ( ا  آ من مؤلفه)بر مبنای نن  شناختي های جمعيتمؤلفهاثربخشي  سنجش ميزا برای 
های سن، درآمد )هزینه( مؤلفهبرای  ،من ویتني برای تبيين اثربخش بند  مؤلفه جنسيت، وضعيت اقامت و وضعيت مالويتینشد  ا  آ من  

ختي شناهای جمعيتمؤلفهبين رابطه  شدتبررسي  پایا  برای در .گردیدآ من  کروسوا  واليس استفاد   ، ا خاننار، بعد خاننار و تحصيالت
 استفاد  شد  چندمتغير  با رضایتمندی در ابعاد مختلف، ا  تحليل رگرسينني

 

 

 نام محله
تعداد واحدهای نوسازی شده در 

 88-92های سال
 های الزم طبق فرمول کوکرانتعداد نمونه

 تعداد نهايی

 های پرشدهپرسشنامه

 2060 تختی
 

100 

 1360 مقدم
 

125 

 3320 هاشمی
 

100 

 سطح بعد هامؤلفه بعد هامؤلفه

 یگا ميزا  رضایت ا  همسا

 اجتماعی

 نن  واحد مسونني

 مسکن کالبدی

 امنيت مسون
 ابعاد واحد مسونني

 هاتعداد و اندا   اتاق

 های تعمير و نگرداریهزینه
 اقتصادی

 واحدهای منجند در ساختما 

 ویژگي نما

 ننر آفتاب و روشني ميزا  رهن و اجار 

 ميزا  ارتباطات انساني

 امنیتی-اجتماعی

 جذابيت محله برای  ندگي

-محیطی-کالبدی
 خدماتی

 محله

 دسترسي مناسب های اجتماعيمشارکت در فعاليت

 ترافيک وسایل نقليه ميزا  جرم و جنایت

 دسترسي به اموانات و خدمات تعداد تصادفات

 متنسط قيمت  مين و مسون
 اقتصادی

 های مختلف )هنا و    (آلندگي

 نظر مطلنبمدید و  وسا  در محلهساختانگيز  برای 
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 مطالعه موردمحدوده 
منقعيت شرر تررا  در ایرا  و ، 2شول  شرر تررا  بندند  17و  12، 10های فرسند  مناط  سه محله در بافت مطالعه منرد هایمحدود 

 دهد را نشا  ميمحدود  منرد مطالعه 

 
 

  

 
  
 
 
 
 

 

 در شرر تررا  17و  12، 10منقعيت شرر تررا  در ایرا  و منقعيت مناط   .2شکل 
 

قرار شرر تررا   10  هاشمي در منطقمحله و  17  مقدّم در منطقمحله ، 12  تختي در منطقه محلمحالت منتخب برای انجام پژوهش 
 دهد مينشا   مربنطه در هریک ا  مناط  منرد مطالعه را هایهمنقعيت محل 3شول  دارند 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  محالت در مناط  شرریمنقعيت  .3شکل 

 http://earth.google.com/web :مآخذ
 

، در حاشي  شرر تررا  قرار داشت که در 40شررداری تررا  واق  شد  است  این محله در ده   10در منطق   محلة هاشمی -
تمام اراضي آ  ا  بایر به دایر تبدیل شد  در وضعيت حاضر تنگي  بار کیآمد و  ربه تسخير مراجرا  جنیای کار د 1338-42های سا 

 جاننرا محيطي، وجند معابر، شبوه دسترسي نامناسب، کنچک بند  ابعاد و مساحت واحدهای مسونني، سيمای نامناسب، آلندگي  یست
مسائل و مشوالت منجند در این محله است )مرندسا   لها جممنذی، دف  فاضالب در معابر عمنمي، کمبند خدمات شرری و فضای سبز 

 ( 4: 1386مشاور طرح محيط پایدار، 
بار ترافيوي سنگين و   گردید واق   فعاليت مرکز شرری است پرتراکمهای که ا  کانن  شرر تررا  در منطقه دوا د  محلة تختی -

محيطي تبدیل کرد  است  ترین مناط  تررا  ا  نگا   یستو نابساما  نیترپرا دحاممحله را به یوي ا  این کثرت انبارها در این منطقه، 
انبارهای مختلف( و سبک حضنر دليل سن ی و حنادث بهاصنلي  باله، پایين بند  ایمني محدود  )باال بند  ميزا  برو  آتش آوری غيرجم 

 ( 7: 1387دیارگا ، ا  مشاور مشوالت محيطي در این محدود  است )مرندس ا جملهقدیم فاضالب خانگي 

 10محله هاشمی در منطقه  12محله تختی در منطقه 
 17محله مقدم در منطقه 
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مرغي، سنری و ابنذر محدود شد  است و تبریز و سه خيابا  قلعه-آهن تررا خط را  لهيوسبهاست که  یيهاني م، شامل محله مقدم -
آغا  شد،  1340های این محله تا قبل ا  گسترش شتابا  شرر تررا  که ا  دهه گردد   مينمي سا  اخير با  50سابقه سوننت در آ  به 

 هرگننه فاقد ظاهری شول نظر ا  وارد تبدیل گردید  این محله تفويک شد و به سوننتگا  مراجرا  تا   سرعتبهکشاور ی بندند که 
قطعات  است  یابد،مي افزایش شما  به جننب ا  آ  که ارتفا  مسط  نسبتاً ضيارا شول به و بند رودخانه(  در ، تپه، کن ،طبيعي ) عنارض

 ( 6: 1387ی ناپایدار ا  عنامل ناکارآمدی محله مقدم است )مرندسا  مشاور خانه محله شرر، هاساختما ریزدانه، معابر باریک و 

 هایافته
 ساکنا  بر عنامل رضایتمندی سوننتيشناختي های جمعيتمؤلفهشي اثربخو نحن  عنامل معرف رضایتمندی سوننتي ها در دو بخش یافته

 ارائه شد  است 
 

 عوامل معرف رضايتمندی سکونتی در محالت منتخب فرسوده نوسازی شده شهر تهران

عناداری سط  م استفاد  شد تحليل عامل اکتشافي ا  به عنامل معرف رضایتمندی سوننتي در محالت منتخب شرر تررا ،  یابيدستبرای 
   (4جدو  ) دهدرا در سط  باالیي نشا  مي عاملي قبن  بند  تحليل قابل و بارتلت کایزرمایر نتای  آ من و  000/0

 

 و بارتلت KMOنتای  آ من  . 4جدول 

 
سپس   عننا  عنامل معرف رضایتمندی سوننتي در محدود  مواني معرفي شدندچرار عامل به نتيجه تحليل عاملي اکتشافيبر مبنای 

  آمد  است  ،5که نتای  آ  در جدو   تک محالت منرد تحليل عامل تأیيدی قرار گرفتنتای  تحليل در تک
 

 نتای  تحليل عامل تأیيدی. 5جدول 
 

محله  آ  ا  پسبار عاملي، وضعيت کلي مجتم  مسونني و اموانات و خدمات در محله تختي در وضعيت برتری قرار دارد و  نتای  طب 
ي، اموانات و خدمات مسوننساکنا  محل تختي ا  شرایط کلي مجتم   گرید عبارتبه  اندگرفته قراردی هاشمي و سپس مقدم در مراتب بع

که در  دادبررسي وضعيت جدید واحد مسونني ا  دیدگا  ساکنا  محله نشا   ا  دو محله دیگر احساس رضایت دارند  تربيش شا يمحل
ا  دو محله دیگر منرد استقبا  نظر ساکنا  قرار گرفته است  محله مقدم در مرتبه  تربيشمحله تختي وضعيت جدید کالبدی واحد مسونني 

 دوم و سپس محله هاشمي قرار دارد  
تر دهد که این عامل در هر سه محله نسبت به عنامل دیگر، پایينبررسي عامل وضعيت اقتصادی و اجتماعي در محالت نيز نشا  مي

 4اند  شول را برتر ا  دو محله دیگر ار یابي کرد  شا محلهاقتصادی  -پایگا  اجتماعياکنا  محله مقدم س وجند نیا باار یابي شد  است و 

 813/0 (کفايت تعداد نمونه) KMOآزمون 

 آزمون بارتلت

 217/1699 راتقریب کای اسون

 820 درجه آ ادی

 000/0 سط  معناداری

 هامؤلفه عامل
 (FSامتیاز بار عاملی در محالت )

 مقدم هاشمی تختی

 34/5 49/4 59/6 ها و ميزا  ننر و روشنایيمسونني، تعداد و اندا   اتاق متراژ واحد رضايتمندی از وضعیت کالبدی واحد مسکونی

 رضايتمندی کلی از مجتمع مسکونی
مجتم ، تعداد واحد مسونني در مجتم ، نمای مجتم ، تسريالت 

 همسایگا ، امنيت و هزینه نگرداری و شارژ ساختما 
09/6 14/5 61/4 

 رضايتمندی از امکانات و خدمات محلی
وضعيت دسترسي محله، فضای درماني، آمن شي، مراکز خرید محلي و 

 اموانات محلي
03/6 73/5 26/5 

 اجتماعی محله-رضايتمندی از وضعیت اقتصادی
  تردد سارقا ، ميزا  تسريالت برای ميزا  شلنغي در محله، ميزا

 وسا ساختمعلنلين، ميزا  رهن و اجار  و انگيز  برای مشارکت در 
57/4 15/5 48/4 
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 دهد تنسط ساکنا  را نشا  مي شد يابیار وضعيت عنامل 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 ساکنان بر عوامل رضايتمندی سکونتیشناختی های جمعیتمؤلفهاثربخشی 

با تنجه به نن  مؤلفه ا  ، ساکنا  بر عنامل رضایتمندی سوننتيشناختي های جمعيتمؤلفهاثربخشي  وجند یا عدم وجندبرای تعيين 
یيد شد، با ستار  در جداو  نتای  آ من  أو مناردی که وجند تاثيرگذاری منلفه شخصي بر رضایتمندی ت گردیدهای آماری استفاد  آ من 

با رضایتمندی در ابعاد مختلف و با اختصاص شناختي های جمعيتمؤلفهميا  رابطه  نحن بررسي  منظنربه در ادامه  نمایش داد  شد  است
   رگرسين  استفاد  شد آ من  ا  های فردیای برای مؤلفهکدهایي در مقياس فاصله

 

 جنسیت -

منفي ميا  این رابطه  و یکاست  تأثيرگذاراجتماعي محله -جنسيت تنرا در محله تختي و بر ادراک رضایتمندی ساکنا  ا  شرایط محيطي 
اجتماعي محله تختي دارند  -ی را در مقایسه با مردا  ا  شرایط محيطيترکمها رضایتمندی خانم ،دیگر بيا دهد  بهدو منضن  را نشا  مي

   (6)جدو   درصد ا  تغييرات رضایتمندی سوننتي ا  شرایط محيطي در محله تختي با شاخص جنسيت مرتبط است 26/4و 
 

 و تحليل رگرسين  برای منلفه جنسيتین من ویتني نتای  آ من   .6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 وضعیت اقامت

 تأثيرگذاراجتماعي محله تختي -ر رضایتمندی ا  اموانات و خدمات محله مقدم و رضایتمندی ا  وضعيت محيطيب اقامت تيوضع مؤلفه
گا  ساکنا  جدید بعد ا  عمليات ننسا ی، به عبارتي ن منفي ميا  این مؤلفه شخصيتي و رضایتمندی وجند دارد رابطه  است  در هر دو منرد

 در محله مقدم نسبت به وضعيت اموانات و خدمات و در محله تختي نسبت به  در این محالت ساکن بندند ترشيپدر مقایسه با ساکناني که 
   (7جدو  ) کنندتجربه ميرابطه  ی را در اینترکماست و رضایتمندی  تريمنفاجتماعي  -شرایط محيطي

 

 ويتنی يوتستمن موننتیجه آز

 رضايتمندی

 اجتماعی محله-محیطی مجتمع مسکونی
امکانات و خدمات 

 محلی
 محله سکونتی یواحد مسکون

 تختی    * 

 هاشمی     

 مقدم     

 تحلیل رگرسیوننتیجه 

 محله تختي اجتماعي - ضعيت محيطيرضایتمندی ا  و 

 ر عاملی در محالتامتیاز با

0

1

2

3

4

5

6

7

احد رضایتمندی ا  وضعيت کالبدی و

مسونني

ننيرضایتمندی کلي ا  مجتم  مسو رضایتمندی ا  اموانات و خدمات 

محلي

-رضایتمندی ا  وضعيت اقتصادی

اجتماعي محله

تختی هاشمی مقدم

 
 منردمطالعهنتای  تحليل عاملي به تفويک محالت . 4شکل 
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 و تحليل رگرسين  برای منلفه وضعيت اقامتین من ویتني نتای  آ من   .7ل جدو

 

 وضعیت مالکیت -

در محله  اجتماعي- ي و مجتم  مسونني در محله هاشمي و رضایتمندی ا  وضعيت محيطيواحد مسوننبر رضایتمندی ا   تيمالو تيوضع
در مقایسه با مالوا  در محله هاشمي  مستأجرا باشد  به عبارتي ت منفي ميدر جررابطه  این محلهاست  در هر سه  تأثيرگذارمقدم 

   (8محيطي دارند )جدو  -ي و مجتم  مسونني و در محله مقدم ا  وضعيت اجتماعيواحد مسوننی را ا  ترکمرضایتمندی 
 

 وضعيت مالويتو تحليل رگرسين  برای منلفه ین من ویتني نتای  آ من   .8جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تنرا با رضایتمندی ا  اموانات و خدمات در محله هاشمي معنادار بند  است که  بررسي تأثير ميا  این ویژگي های ماهیانه(:درآمد )هزينه
ی ا  ترکم)درآمد( ماهيانه باالتر رضایتمندی  افراد با هزینه گریدعبارتبهباشد، ميا  این فاکتنر با عامل مربنطه منفي ميرابطه  وضعيت

   (9)جدو   کننداموانات و خدمات در محله هاشمي تجربه مي
 

 های ماهيانه(و تحليل رگرسين  برای منلفه درآمد )هزیته کروسکال والیسنتای  آ من   .9جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ويتنی يوتستمن آزموننتیجه 

 رضايتمندی

 محله سکونتی یواحد مسکون امکانات و خدمات محلی اجتماعی محله-محیطی مجتمع مسکونی

 تختی    * 

 هاشمی     

 مقدم   *  
 تحلیل رگرسیوننتیجه 

 محله تختي اجتماعي - ا  وضعيت محيطيرضایتمندی  

 محله مقدم خدمات -رضایتمندی ا  اموانات 

 ويتنی يوتستمن ونآزمنتیجه 

 رضايتمندی

 مجتمع مسکونی
اجتماعی -محیطی

 محله

امکانات و خدمات 

 محلی
 محله سکونتی یواحد مسکون

 تختی     

 هاشمی  *   *

 مقدم    * 
 تحلیل رگرسیوننتیجه 

 هاشمیرضایتمندی ا  مجتم  مسونني در محله  

 مقدممحله  اجتماعي-رضایتمندی وضعيت محيطي 

 هاشمیمحله  ایتمندی ا  واحد مسوننيرض 

 والیس کروسکال نتیجه آزمون

 رضايتمندی

 مجتمع مسکونی
اجتماعی -محیطی

 لهمح

امکانات و خدمات 

 محلی
 محله سکونتی یواحد مسکون

 تختی     

 هاشمی   *  

 مقدم     

 تحلیل رگرسیوننتیجه 

 محله هاشمي رضایتمندی ا  اموانات و خدمات محلي 
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، اموانات و خدمات محلي و يواحد مسونناجتماعي محله تختي، رضایتمندی ا  -این مؤلفه بر رضایتمندی ا  وضعيت محيطي تحصیالت:
است   تأثيرگذاري محله مقدم واحد مسونناجتماعي محله هاشمي و رضایتمندی سوننتي و رضایتمندی ا  -رضایتمندی ا  وضعيت محيطي
ه ساکنا  با ی را ا  ابعاد فنق نسبت بترکمافراد با تحصيالت باال رضایتمندی  يبه عبارتمنفي است، رابطه  در دو محله تختي و هاشمي این

ی را نسبت با ساکنا  تربيشاما در محله مقدم شرایط متفاوت بند ، ساکنا  با تحصيالت باالتری رضایتمندی ؛ تر دارندتحصيالت پایين
   (10کنند )جدو  تر تجربه ميتحصيالت پایين

 

 و تحليل رگرسين  برای منلفه تحصيالت کروسکال والیسنتای  آ من  . 10جدول 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

نات و خدمات در محله مقدم، مؤلفه سن بر ميزا  رضایتمندی ادراکي ا  وضعيت واحد و مجتم  مسونني و رضایتمندی ا  اموا سن:
است  نتای  تحليل  تأثيرگذارجتماعي محله تختي  -رضایتمندی ا  واحد مسونني در محله تختي و رضایتمندی ا  وضعيت محيطي

ی در ترکمتر محالت رضایتمندی ساکنا  مسن گریدعبارتبهمنفي است، رابطه  دهد که در تمام منارد مذکنر ایننشا  مي رگرسينني
تر محله مقدم نسبت به شين  جدید کنند  شاید دليل این امر را بتنا  به نن  دیدگا  ساکنا  مسنتجربه مي ترکمهای سني ایسه با گرو مق

   (11جدو  ) نبند  است شا یتمندیرضاها در راستای داد که شرایط جدید برای آ رابطه   ندگي در قالب یک مجتم  مسونني
 

 و تحليل رگرسين  برای منلفه سن کروسکال والیس  نتای  آ من. 11جدول 

 بعد خانوار -

ار دارد  طب  نتيجه تحليل معنادرابطه  دهد این مؤلفه تنرا با رضایتمندی ا  اموانات و خدمات در محله مقدمنشا  مي شد  انجامهای آ من  
   (12)جدو   یابدکاهش مي منفي بند ، با افزایش بعد خاننار ميزا  رضایتمندی ا  اموانات و خدمات در محله مقدمرابطه  رگرسينني این

 

 کروسکال والیس مونآزنتیجه 

 رضايتمندی

 مجتمع مسکونی
اجتماعی -محیطی

 محله

امکانات و خدمات 

 محلی
 محله سکونتی یواحد مسکون

 تختی    * 

 هاشمی  * * * 

 مقدم * *   
 تحلیل رگرسیوننتیجه 

 اجتماعي محله تختي-رضایتمندی وضعيت محيطي 

 اجتماعي محله هاشمي-رضایتمندی وضعيت محيطي 

 رضایتمندی ا  اموانات و خدمات محلي محله هاشمي 

 رضایتمندی ا  واحد مسونني محله مقدم 

 رضایتمندی ا  واحد مسونني محله هاشمي 

 رضایتمندی سوننتي محله مقدم 

 والیس نتیجه آزمون کروسکال

 رضايتمندی

 محله سکونتی یواحد مسکون امکانات و خدمات محلی اجتماعی محله-محیطی مجتمع مسکونی

 تختی  *   

 هاشمی    * 

 مقدم  * *  *

 تحلیل رگرسیوننتیجه 

 محله مقدم رضایتمندی ا  وضعيت مجتم  مسونني 

 محله هاشمي رضایتمندی ا  اموانات و خدمات محلي 

 محله مقدم خدمات -رضایتمندی ا  اموانات 

 محله تختي رضایتمندی ا  واحد مسونني 
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 بعد خاننارو تحليل رگرسين  برای منلفه  کروسکال والیسنتای  آ من   .12جدول 

 

 

 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه
بعدی صرفاً    شررسا ی است که در مناجره با مسائل رشد و تنسعه یکرضایتمندی سوننتي یوي ا  رویوردهای اخير و مطرح در حن

محيطي، اقتصادی، اجتماعي و خدماتي بر رضایتمندی سوننتي -کالبدی مطرح شد  است  بر مبنای ادبيات نظری در این حن  ، ابعاد کالبدی
ه رضایتمندی سوننتي در سه محله فرسند  ننسا ی بر مقنلشناختي های جمعيتمؤلفهبه بررسي اثربخشي  پژوهشاثربخش است  در این 

-های کلي مجتم  مسونني، شرایط محيطيویژگي»شد  شرر تررا  پرداخته شد  مبتني بر نتای  تحليل عامل اکتشافي چرار عامل 
استخراج شدند   عننا  عنامل معرف رضایتمندی سوننتي در محالتبه «اجتماعي محله، خدمات و اموانات محلي و وضعيت واحد مسونني

های جنسيت، وضعيت اقامت، مالويت، درآمد )هزینه( خاننار و آ من  کروسوا  واليس اثربخشي مؤلفهین من ویتني های با استفاد  ا  آ من 
 و تحصيالت بر مقنله رضایتمندی سوننتي منرد تائيد قرار گرفتند  

ا  نظرات  است و تأثيرگذار اجتماعي محله تختي -  وضعيت محيطيرضایتمندی ادرصد بر  4جنسيت با حدود  نتای  این پژوهش طب 
بر رضایتمندی ا  درصد  5مالويت حدود  مؤلفهکند  نمي داریجانبکند ولي ا  نظرات آبم و آمن  حمایت ميرابطه  در این کارپ و کارپ

در ا  نتای  ا  نظرات بابا و آستين و  است گذارتأثيراجتماعي محله تختي -اموانات و خدمات محله مقدم و رضایتمندی ا  وضعيت محيطي

ا   رضایتمندی از امکانات و خدمات در محله هاشمیبر  تأثيرگذاری درصد 3کند  هزینه )درآمد( ماهيانه با حدود حمایت ميرابطه  این

در دو محله تختي و  تأثيرگذاریرصد د 5تا  2کند  وضعيت تحصيالت با حدود داری ميجانب در این  مينه و تاگننلي حنریرا و  نظرات لن

 بردرصد  2بعد خاننار نيز با حدود  کند داری ميیا، ميلر و لن جانب نظر ا و در محله مقدم  کرد هاشمي ا  دیدگا  لي و گست حمایت 

مؤلفه مالويت و  يطنرکلبه کند داری ميا  نظرات منهيت جانب بند  تأثيرگذاریرضایتمندی از امکانات و خدمات در محله مقدم 

بر قضاوت رضایتمندی ساکنا  و بعد  تأثيرگذاریین تربيشها دارای درصد نسبت به دیگر مؤلفه 5حدود  تأثيرگذاریتحصيالت با ميزا  
  باشد ها ميدر مقایسه با دیگر مؤلفه تأثيرگذاریین ميزا  ترکمدرصد دارای  2ا   ترکم تأثيرگذاریخاننار با 
تنا  ها ا  رضایتمندی سوننتي، هرچند نميساکنا  بر امر قضاوت آ شناختي های جمعيتمؤلفهت نقش و اثربخشي به اهمي تنجهبا 

های شرری را در این راستا ی ننسا ی محيطهابرنامهتنا  اقدامات و ولي مي  تغييراتي را در بعد شخصيتي رضایتمندی سوننتي ایجاد کرد
تنا  مي ،های شرری در نظر گرفته شندو طرح هابرنامهها در آ شناختي های جمعيتمؤلفهآ   تب به  و تدوین نمند  به عبارتي اگر ساکنا

 ها گردد آ  تربيشیت منجر به رضایتمندی درنراانتظار داشت نتای  ننسا ی شرری همسن با انتظارت ساکنا  بند  و 

 راهکارها
 گردد:نراد ميهای تحقي ، راهوارهای  یر پيشباتنجه به یافته

  ؛وضعيت کيفيت و امنيت محيطي یمندی ا  دیدگا  باننا  محله تختي برای ارتقابرر 

 در محالت مقدم و  يسوننت یمحله و واحدها يفيک یها جرت ارتقاآ  ا يمستأجر و تنجه به ن ینظرات خاننارها یريکارگبه
 ؛يهاشم
  یارتقا یها برادرآمد و تالش جرت رف  آ کم یخاننارها دگا یا  دمسائل و مشوالت اموانات و خدمات محله هاشمي شناسایي 

   ؛يتيگرو  جمع نیا يسوننت یتمندیرضا
  ا  محله و مسون در محالت منرد مطالعه؛ یتمندیرضا یو نظرات افراد مسن جرت ارتقا دگا یا  د یمندبرر  
 در  يتيگرو  جمع نیا يسوننت یتمندیرضا یف  آ  جرت ارتقاجرت ر یسا نهيباالتر و  م التيبا تحص یهاگرو  یا هاين یيشناسا

 کروسکال والیس موننتیجه آز

 تمندیرضاي

 محله سکونتی یواحد مسکون امکانات و خدمات محلی اجتماعی محله-محیطی مجتمع مسکونی

 تختی     

 هاشمی     

 مقدم   *  
 تحلیل رگرسیوننتیجه 

 خدمات محله مقدم -رضایتمندی ا  اموانات 
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 محالت منرد مطالعه؛

 یارتقا یها براو تالش جرت رف  آ  تيپرجمع یخاننارها دگا یمسائل و مشوالت اموانات و خدمات محله مقدم ا  د یيشناسا 
  يتيگرو  جمع نیا يسوننت یتمندیرضا
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 اقشار مسون هایپروژ  در سوننتي رضایتمندی فردی هایمؤلفه بررسي  (1397) ارفآقاصفری، ع شينا؛ رفيعيا ، مجتبي و ممتا ، آجيليا 
  228 -215(، 29)8 ،ایمنطقه-شرری آمایش و جغرافيا مجله ،(قرقي مرر مسون: منردشناسي) درآمدکم

، (لعه: محله گلشن تررا مطا سنجش کيفيت  ندگي بر مبنای رضایتمندی سوننتي )منرد(  1398درستوار، احسا ؛ ودای  خيری، رقيه )
  257-245(، 10)89، ستی طيمحمجله علنم و توننلنژی 

مجله علنم های سوننتي شرری  ار یابي رضایتمندی شرروندا  ا  محيط(  1388)  هرا ،عسگری  اد و  علي ،عسگری؛ مجتبي ،رفيعيا 
  68-57(، 1)7، محيطي

، های غيررسمي، مطالعه منردی: شرر بجننردسنجش رضایتمندی ا  کيفيت  ندگي در سوننتگا (  1396فرجي، امين و عظيمي، آ اد  )

  100-89 (،16)8، شناسي شرریهای بنمپژوهش

تررا : چاپ شرکت  (،فرهاد مرتضایي، مترجم) (،نگرشي بر فرایندی اجتماعي و مواني)طراحي فضای شرری (  1379)، علي پنرمدني
  ریزی شرری وابسته به شررداری تررا پردا ش و برنامه

 ، گزارش مرحله او  طرح منظر شرری محله مقدم(  1387ور خانه محله شرر )مرندسا  مشا

 ، گزارش مرحله او  تررا  آباديخانطرح منظر شرری (  1387مرندسا  مشاور دیارگا  )

 ، گزارش مرحله او  طرح منظر شرری محدود  جننب شرقي خيابا  هاشمي(  1386مرندسا  مشاور طرح محيط پایدار )

های این عنامل با سرمایهرابطه  عنامل منثر بر رضایتمندی شرروندا  ا  خيابا  شرری و(  1392گا  و محمد اد ، مرجا  )مير ایي، مژ

 .80-67 (،8)4، شناسي شرریهای بنمپژوهش، آذر شررستا  گرگا ( 5اجتماعي )مطالعه منردی: خيابا  
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