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بررسی میزان رضایتمندی سکونتی در محله سهیل تهران* 
مهدی حاجی حسینی** ـ پویان شهابیان***

چکیده 
یکی از علل وجودی علم شهرسازی ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می باشد. امروزه به دلیل گسترش ارتباطات، جامعه 
شهری با دیگر فرهنگ ها آشنا شده و در نتیجه در سطح نگرش مردم تغییر به وجود آمده است. این تغییرات در فرهنگ 
و مد زندگی جامعه نمود پیدا کرده و به صورت »تغییر در نیازها«ی شهروندان متجلی شده است. به نظر می رسد همین 
امر در میزان رضایت ساکنان از محل زندگی خود تأثیرگذار بوده و باعث ایجاد نگرش های متفاوت در حوزه کیفیت محیط 
به عوامل مؤثر در کیفیت محیط و رضایتمندی سکونتی که توسط صاحب نظران  با توجه  این پژوهش  شده است. در 
واحد  میزان رضایتمندی سکونتی، در سه سطح  به شناسایی شاخص های  است،  ارائه شده  این عرصه  نظریه پردازان  و 
مسکونی، واحد همسایگی و محله پرداخته، و سپس جهت جمع آوری اطالعات در محدوده از ابزار پرسشنامه استفاده شده 
است که طی آن سؤاالتی متناسب با شاخص های رضایتمندی سکونتی و برگرفته از چارچوب نظری پژوهش آمده است. در 
ادامه با استفاده از نرم افزار SPSS19 جهت تحلیل پرسشنامه ها به روش تحلیل رگرسیونی چند متغیره، شاخص های مؤثر 
در رضایتمندی سکونتی از نگاه ساکنان محله سهیل تهران، مشخص شده است. در نهایت میزان رضایتمندی سکونتی 
ساکنان در سه سطح مذکور و میزان تأثیرگذاری هریک از عوامل به دست آمده است. تغییر در نوع خواست ساکنان از 
روابط همسایگی و عالقه مندی آنان به مشارکت از نکات قابل توجه به دست آمده در این پژوهش است. کیفیت مسکن 
مهم ترین عامل مؤثر در میزان رضایت ساکنان محله از محل زندگی خود بوده و شاخص های مربوط به محله و واحد 

همسایگی در رده های بعدی قرار می گیرند. 

واژگان کلیدی: کیفیت محل سکونت، رضایتمندی سکونتی، مسکن، واحد همسایگی، محله.
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مقدمه
با نگاهی به وضعیت محله های مختلف، که به دلیل گسترش سریع و بدون مطالعه شهر دچار دگرگونی شده اند، به این 
نتیجه می  رسیم که محله ها در گیرودار این تحوالت دچار تغییراتی شده اند که در نهایت به از دست رفتن هویت آن ها و 

در نتیجه کاهش تعلقات فرهنگی ـ اجتماعی شهروندان به آن ها ختم شده است. 
مفهوم رضایتمندي سکونتي از مسکن و محله، از مفاهیم پیچیده ای است که تعیین عوامل تأثیرگذار آن نیازمند پژوهش های 
بسیار می  باشد. با تعیین و فراهم نمودن شرایط مناسب و به دنبال آن برنامه ریزی و طراحی شهرها و محله های آن، می  توان 
احساس رضایتمندی و ارتباط بین ساکنان و محله ها و شهر را ایجاد و یا تقویت نموده و در این راستا از طریق افزایش 

کیفیت زندگي، شرایط ایجاد رضایتمندي سکونتي را فراهم نمود.  
یکي از رویکردهاي نوین در زمینه اصالح و گسترش مفهوم توسعه، مطرح شدن مفهوم »کیفیت زندگي« و دخالت دادن 
شاخص هاي اجتماعي و کیفي در اهداف توسعه و عمران شهري و منطقه اي است. به کارگیري این مفهوم در واقع واکنشي 
است علیه توسعه یک بعدي اقتصادي در سطح ملي، و توسعه صرفاً کالبدي در مقیاس شهري و تالشي است در جهت 

.)Mehdizadeh et al., 2003, p. 42( دستیابي به معیارهاي جامع تر و چندبعدي در عرصه برنامه ریزي
در سال 1975 در کنفرانس سازمان ملل متحد براي ابعاد اجتماعي مسکن، مفهوم کیفیت زندگي و بهزیستي اجتماعي در 
برنامه هاي توسعه مسکن مورد تأکید جدي قرار گرفت. به طور کلي در طول چند دهه اخیر، مفهوم و کاربرد شاخص هاي 
اجتماعي، به طور روز افزوني تعمق و وسعت پیدا کرده و برنامه ریزان و مدیران و از جمله برنامه ریزان شهري و طراحان 

.)Ibid, p. 42( محیط را به جستجوي معیارها و روش هاي جدید براي اعتالي کیفیت محیط زندگي سوق داده است
رضایتمندی از سکونت به عنوان یک عامل مهم به منظور ارزیابی کیفیت مسکن و تأثیرگذار بر کیفیت زندگی شهروندان 

بوده، از طرفی عامل ارتباط بین واحدهای همسایگی و محیط اطراف )محله( را تعیین می کند.
زندگی  کیفیت  ارتقاء  به  و  بوده  ضروری  محله  مفهوم  و  محله ها  در  شهری  برنامه ریزی  منظور  به  موضوع  این  مطالعه 

شهروندان در محله ها یاری رسانی می کند.
تغییرات کالبدی و اجتماعی گوناگونی در طی این سال ها در تهران و به خصوص محدوده های شمالی آن رخ داده است. 
سکونت گاه های پراکنده کوچک واقع در محدوده شمیران به تدریج به پیکره شهر تهران اضافه  و به محل سرمایه گذاری 
تبدیل شده و دچار تغییراتی گشته اند. قیطریه و محله سهیل نیز از این امر مستثنی نبوده و هر روزه شاهد ساخت و 
سازها و افزایش جمعیت در این محله ها هستیم. هدف این پژوهش را می توان سنجش میزان کیفیت محیط سکونتی در 
محله سهیل و تعلق خاطر ساکنان به محله، شناسایی وضعیت عمومی میزان رضایتمندی سکونتی در محدوده مطالعاتی 

و شناسایی مؤلفه های مؤثر بر رضایتمندی سکونتی در محدوده و میزان اهمیت آن ها نسبت به یکدیگر دانست.
ـ با توجه به مسأله می توان سؤال پژوهش را این گونه بیان کرد که »رضایتمندی سکونتی در محله سهیل بر حسب 

متغیرهای مسکن، واحد همسایگی و محله در چه وضعیتی قرار دارد؟«

1. مبانی و چارچوب نظری پژوهش

1ـ1ـ مفاهیم
ـ کیفیت محل سکونت

کیفیت محیط مسکونی شهری مفهومی واجد ارزش ذهنی محسوب می شود. این ارزش به واسطه  ارزش »محیط مسکونی 
شهری« که در بردارنده  ویژگی های اساسی نظیر رضایتمندی فردی از مسکن، محله و همسایگان است، تعیین می شود. 
بدین ترتیب ارزش ذهنی کلی محیط مسکونی شهری، معادل مجموع ارزیابی های صورت گرفته از ویژگی ها و مؤلفه های 

.)Salehi, 2008, p. 9( سازنده محیط است
ـ مفهوم رضایتمندی

مفهوم رضایتمندی را می توان نوعی از واکنش افراد در مقابل تأثیرهای رفتاري، ادراکي و عاطفي انسان های دیگر و محیط 
پیرامون آن دانست. نوعي طرز برخورد)رفتار( می باشد که جنبه هاي رفتاري، ادراکي و عاطفي افراد و محیط بر آن تأثیر 

.)Francescato et al., 1987( مي گذارد
ـ مفهوم رضایتمندی سکونتی

رضایتمندی سکونتی را می توان وضعیتی دانست که ساکنان عالوه بر مسائل و تسهیالت کالبدی بر مسائل اجتماعی و 
فرهنگی و مناسبات بین ساکنان نیز توجه دارند و از کیفیت آن ها در محیط مسکونی خود رضایت دارند و معیار ارزیابی 
آن ها از محیط مسکونی خود است. یک حد قابل قبول از محیط زندگی است که به عنوان معیار ارزیابی ساکنان مورد 

.)Choudhury, 2005( استفاده قرار می گیرد
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ـ مسکن )واحد مسکونی(
در تعریف مرکز آمار ایران »واحد مسکوني، مکان، فضا و یا محوطه اي است که یک یا چند خانوار در آن سکونت داشته و 

به یک یا چند ورودي )شارع عام یا شارع خاص( راه داشته باشد«.
در دومین اجالس اسکان بشر »Habitat« که در تاریخ 199۶ در استانبول برگزار شد، مسکن مناسب چنین تعریف شده 
است: »سرپناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف باالی سر هر شخص نیست؛ سرپناه مناسب یعنی آسایش، فضای 
مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالکیت، پایداری و دوام سازه ای، روشنایی، تهویه و سیستم گرمایی 
از قبیل آبرسانی، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست محیطی،  اولیه مناسب  مناسب، زیرساخت های 
عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و تسهیالت اولیه است، که همه این موارد باید با توجه 

به استطاعت مردم تأمین شود«.
ـ واحد همسایگی

همسایگی یک واژه و مفهوم ذهنی و انتزاعی است. این کلمه تنها محدود به یک تعداد بلوک اطراف یک و یا تعدادی واحد 
مسکونی یا ساختمان های همسایه آن است.

ـ محله
.)Kurpat, 1985( واحد فیزیکی و اجتماعی است با سازمان های اجتماعی که بزرگ تر از خانوار و کوچک تر از شهر می باشد

2ـ1ـ مؤلفه های رضایتمندی سکونتی
محققان و نظریه پردازان مختلفی در این راستا به ارائه نظریه هایی پرداخته اند که به صورت اجمالی به برخی از آن ها اشاره 
می شود: مولدر و هویمجر1 ارتباط مستقیمی را بین رضایتمندی سکونتی و اولویت های مسکن و انتخاب مسکن تبیین 
نموده اند )Laanbouma-Doff, 2007, p. 3(. کانرلی و مارانز2 چهار بعد را برای مؤلفه های کیفیت واحد همسایگی )شرایط 
 Basolo( دانسته اند )فیزیکی زیست محیطی، ویژگی های موقعیتی، تسهیالت و خدمات محلی، محیط اجتماعی فرهنگی
Strong, 2002, p. 87 &(. آمریگو و آراگونز سه حوزه مطالعه را در این بحث مطرح می کنند: چگونگی تعامل میان فرد 
و محیط سکونت، مطالعه عامل پویا میان فرد و محیط سکونت، پرداختن به تحلیل فرایندهای متفاوت ادراکی و رفتاری 
)Amerigo & Aragones, 1997, p. 48(. نظریه مک کری بیشترین تأثیر را در این پژوهش داراست که می توان آن را به 

طور خالصه به این شرح بیان نمود:
- سنجش رضایتمندی سکونتی در دو بعد عینی و ذهنی.

- مطالعه رضایتمندی در سه حوزه رضایتمندی مسکن، رضایتمندی واحد همسایگی و رضایتمندی محله.
- بررسی ویژگی های خانه )مانند اندازه، عمر، ساختار و وضعیت تملک واحد مسکونی(.

.)Mccrea et al., 2005, p. 125( رضایتمندی مسکن توسط رضایتمندی محله قابل پیش بینی است -
خالصه ای از نظریات دیگر صاحب نظران این زمینه در جدول 1 بیان شده است:

جدول 1: خالصه ای از نکات مطرح شده توسط نظریه پردازان

نکات مهم نام محقق/ 
نظریه پرداز

- رضایتمندی سکونتی یک متغیر فرضی رابط میان متغیرهای پس زمینه )نظیر مشخصه های شخصی( و 
محرک است. 

- تعیین شاخص رضایتمندی سکونتی شامل عناصر مسکن، موقعیت و واحد همسایگی.
آلدن اسپیر

- ایجاد واحدهای همسایگی همگن و متجانس در ازای سطح پایین تری از رضایتمندی سکونتی.
- مقایسه ای میان واحدهای همسایگی همگون و غیرهمگون از نظر فرهنگی.

- کم ترین تعارض درونی میان ساکنان همگون از نظر فرهنگی.
کودهاری

- رضایتمندی سکونتی به عنوان عامل ایجاد هویت به محل سکونت.
- ارتباط رضایتمندي سکونتي، هویت مکاني و مدت زمان سکونت با یکدیگر.

- تعریف عوامل مهم تأثیرگذار بر رضایتمندي سکونتي در چهار حوزه اصلي، تصویر ذهني از واحدهاي 
همسایگي، تسهیالت و خدمات عمومي، فضاهاي سبز و ارتباطات اجتماعي.

فلوری باهی و 
فلونی

عوامل مهم تأثیرگذار بر رضایتمندی سکونتی از جانب ویژگی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی. فوت
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تأثیر ویژگي هاي عیني و ذهني در مورد تشخیص مکان و احساس رضایتمندي سکونتی. مارانز
طبقه بندی 4 حوزه کلی تأثیرگذار بر رضایتمندی سکونتی:

محیط طبیعي، اجتماع و فرهنگ و شرایط اقتصادي، خدمات و تسهیالت عمومي، تأثیر عوامل اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی به طور همزمان بر مفهوم رضایتمندی سکونتی.

پاتر و کانتررو

رضایتمندي سکونتي به عنوان یک پدیده اجتماعي پیچیده  که از مفهوم مسکن و محیط اطراف آن برگرفته 
شده است. سوتاما گاش

وجود ۶ حوزه: ویژگي هاي عیني محیطي، مشخصات فردي، باورها و اعتقادات هنجاري و رفتاري، ادراک، 
احساسات و نیات رفتاري )قصد( تأثیرگذار بر میزان رضایتمندی سکونتی. فرانسسکاتو

3ـ1ـ چارچوب نظری پژوهش
معیارها و متغیرهای این پژوهش با توجه به مؤلفه های ذکر شده توسط صاحب نظران و نظریه پردازان در سه سطح مسکن، 

واحد همسایگی و محله در جدول 2 آمده است:

جدول 2: تعیین مؤلفه های رضایتمندی سکونتی در سطوح مسکن، واحد همسایگی و محله

مأخذ مؤلفه ها سطح بررسی مؤلفه
 - GordonShow, 1994
 - Mohit, 2004
 - Mulder & Hooimeijer, 1999
 - LI & SONG, 2006
 - Maccrea et al., 2005

اندازه فضاهای واحد مسکونی

مسکن

 - GordonShow, 1994
 - Morris & Winter, 1978
 - Mulder & Hooimeijer, 1999
 - LI & SONG, 2006
 - Salleh & Yuosof, 2006

طراحی واحد مسکونی

 - Ghosh, 2006
 - Salleh & Yuosof, 2006
 - Mulder & Hooimeijer, 1999

تأسیسات زیربنایی

 - Maccrea et al., 2005
 - Benzeval, 1995 سالمت محیطی
 - Ghosh, 2006
 - Salleh & Yuosof, 2006
 - Mulder & Hooimeijer, 1999
 - Maccrea et al., 2005
 - Sirgy & Cornwell, 2001

موضوعات کلی ساختمان

 - GordonShow, 1994
 - Amerigo, 2002
 - Alden Speare, 1974
 - Maccrea et al., 2005
 - Potter & Cantarero, 2006
 - Sirgy & Cornwell, 2001

رابطه با همسایگان و همگونی آن ها

واحد همسایگی
 - Fleury-Bahi & Felonneau, 2008
 - Amerigo & Aragones, 1997
 - Potter& Cantarero, 2006
 - Bonauito et al., 2003

مشارکت اجتماعی و حس تعلق و 
مسئولیت
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 - Potter& Cantarero, 2006
 - Connerly & Marans, 1988
 - Sirgy & Cornwell, 2001

خدمات عمومی و تسهیالت کالبدی

محله

 - Maccrea et al., 2005
 - Foote, 1960
 - Potter & Cantarero, 2006
 - Chudhury, 2005

خدمات فرهنگی و امنیت اجتماعی

 - Connerly &  Marans, 1988
 - Maccrea et al., 2005
 - Sirgy & Cornwell, 2001

نظام زیست و آسایش محیطی

2. روش پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، روش پژوهش علّی و همبستگی می باشد، ابتدا با شناسایی متغیرهای مؤثر بر مسأله 
)با استفاده از مبانی نظری و مطالعات پیشین( شاخص های مناسب برای تحلیل مؤلفه ها مشخص شده است و سپس با 
ابزار پرسشنامه و با حضور در محدوده مطالعاتی اطالعات مورد نیاز جمع آوری شده است. داده های پرسشنامه های تکمیل 
شده با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار SPSS19 مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است که نتیجه آن 

دستیابی به عوامل مؤثر در سطح رضایتمندی سکونتی ساکنان و میزان رضایتمندی آنان از محله شده است.
ارائه شد و بسط یافت.  از شناخته شده ترین رویکردهای روش شناسی است که توسط ون پل3  »ارزیابی چند متغیره« 
به دالیل مختلف از یک »ارزش« یا »منفعتی« برخوردارند  جوهره  فرآیند ارزیابی چندشاخصه اهدافی است که ظاهراً 
از اجزا و مؤلفه های کوچک تری است که  بنابراین به نظر می  رسد موضوعی پیچیده مرکب   .)Rafieian, 2010, p. 74(
می  توان آن ها را متغیر نامید )Salehi, 2008, p. 46(. این متغیرها در موضوعات مختلف دارای وزن یکسانی نمی  باشند. به 

همین دلیل ارزیابی موضوعات مختلف بر اساس متغیرهای اصلی آن موضوع است.
در مطالعه حاضر نیز تکنیک مورد استفاده، روش تحلیل رگرسیونی چندمتغیره سلسله مراتبی  است. در این روش گزینش 
و ایجاد متغیرها از »باال به پایین« بوده و توسط پژوهشگر انجام می شود. در این مدل نقطه ی شروع، متغیری است که در 
باالترین سطح )رضایتمندی سکونتی، متغیر وابسته( قرار گرفته است. متغیر سطح باال به متغیرهای ریزتر )سطح پایین تر( 

تجزیه می  شود، مانند تجزیه  رضایتمندی سکونتی به رضایتمندی از مسکن، واحد همسایگی و محله.
ساختار درخت ارزش نشان دهنده تأثیر متغیرهای سطح پایین بر متغیرهای سطح باالی خود می باشد. شاخص های ارائه 
شده با توجه به نظریه صاحب نظران و همچنین مطالعات پیشین و بر اساس مؤلفه های جدول 1 پژوهش به صورت نمودار 

1 نظام یافته است:

نمودار 1: درخت ارزش متغیرهای سطوح مختلف در پژوهش حاضر
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1ـ2ـ جامعه و حجم نمونه
جامعه مورد نظر ساکنان محله سهیل می  باشد که حدود 1400 خانوار را شامل می  شود. با توجه به میزان جمعیت و تعداد 
خانوار ساکن در محدوده مورد نظر که طبق اطالعات ذکر شده )به ترتیب 4502 نفر در قالب 1412 خانوار( و استفاده 
از فرمول کوکران )خطا: 0/0۶( تعداد پرسشنامه های الزم جهت رسیدن به سطح قابل اطمینانی از اطالعات برابر 224 
محاسبه شد و برای باالتر بردن سطح اطمینان تعداد 250 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. پاسخ دهندگان با استفاده 

از روش نمونه گیری تصادفی ساده و متناسب با تعداد خانوارها در هر بلوک )شاخه ای( انتخاب شدند. 
ـ آزمون روایی و اعتبار پرسشنامه

همچنین در این پژوهش سؤاالت پرسشنامه با توجه به هدف پژوهش بر اساس آزمون کی.ام.او و بارتلت4 مورد بررسی قرار 
گرفته است. این آزمون از طریق تحلیل هاي آماري مشخص می نماید که سؤاالت پرسشنامه تا چه حد قابل اعتماد بوده و 
می  توان به آن ها استناد نمود. حداقل میزان اندازه گیری کفایت نمونه5 0/4 می باشد که براي پرسشنامه این پژوهش برابر 

با 0/۶38 بوده و نشان دهنده معنی دار بودن سؤاالت پرسشنامه است.
در این تحقیق براي روایي ابزار سنجش از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است. این مقدار بین 1-0 در نوسان بوده و 
میزان آن از گویه های پرسشنامه این مطالعه برابر با 0/935 می  باشد و از نظر آماری نشان دهنده روایی نتایج حاصل از 

پژوهش بوده و چنانچه این پژوهش در زمان های دیگری تکرار شود، به نتایج مشابهی خواهد رسید.

3. بررسی رضایتمندی سکونتی در نمونه موردی پژوهش

1ـ3ـ شناخت کلی محله سهیل
محدوده مورد مطالعه در ناحیه هفت منطقه یک واقع شده است. محله سهیل 
مرز  و  است  گرفته  قرار  قیطریه  محله  در  ناحیه  این  محله های  تقسیمات  در 
رسمی  )شهرداری( با محله قیطریه ندارد. مرز عرفی محدوده را می  توان طبق 
از غرب به  نقشه 1، از شمال به خیابان مهر ۶، از شرق به مجتمع سبحان، 
دانست. مساحت  داد  و خیابان  بزرگراه صدر  به  از جنوب  و  خیابان شریعتی 
 ،85 سال  سرشماری  اساس  بر  می باشد.  هکتار  حدود:41  محدوده  تقریبی 
جمعیت محدوده مورد نظر 4502 نفر در قالب 1412 خانوار می  باشد. با توجه 

به اطالعات فوق، بعد خانوار در محله 3/2 برآورد می  شود.
تا  دبستان  از پیش  آموزشی  عنوان یک مجموعه  به  را می توان  محله سهیل 
دانشگاه دانست. مرکز تجاری سهیل مشتمل بر 20 واحد تجاری در دو طبقه 
میوه  سوپرمارکت،  اتومبیل،  کرایه  مؤسسه  است.  شده  واقع  محله  مرکز  در 

فروشی، فروش اجناس تزئینی، آژانس امالک، فروش لوازم رایانه ای، خشکشویی، کافه، فروش لوازم اتحریر، عینک فروشی، 
فروش پوشاک، فروش لوازم آرایشی بهداشتی، فروش اغذیه، سالن پیرایشگاه مردانه، خیاطی و فروشگاه پوشاک واحدهای 
تجاری این مجموعه تجاری هستند. عالوه بر فعالیت های ذکر شده، واحدهای تجاری پراکنده ای در اقصی نقاط محله نیز 
وجود دارد. مرکز دندانپزشکی، کلینیک شبانه روزی حیوانات خانگی و خانه سالمندان در محله قرار دارد. سالن ورزشی 
شهید بهشتی و آکادمی و فدراسیون تکواندو از مراکز ورزشی محدوده اند. بوستان های محله ای متعددی وجود دارد که به 

وسایل بدنسازی و بازی کودکان تجهیز شده اند.
باز و سبز  به طور کلی می توان گفت تمرکز خدمات و فضاهای 
در بخش جنوبی محله بوده و بخش های شمالی سکونت فعالیت 
کاربری های  مقیاس   غالب  می دهد.  تشکیل  را  بالمنازع  و  غالب 
به  بوده ولی می  توان مراجعه کنندگان  خدماتی موجود، محله ای 
مراکز آموزشی، اداری و برخی واحدهای تجاری محله را از سایر 
نقاط دانست. به طور کلی، ساکنان اکثر خدمات مورد نیاز خود را 
از محالت مجاور تأمین می  کنند. تأمین مایحتاج روزانه ساکنان و 
محل کار آنان طبق نمودار 2، به ترتیب بیشتر در داخل محله و 
دیگر نقاط تهران انجام می شود. نقشه 2 کاربری اراضی محله را 
نشان می دهد و سطح و سرانه کاربری های موجود محله به قرار 

جدول 3 است:

نقشه 1: محدوده عرفی محله سهیل

نمودار 2: مقایسه محل تأمین خدمات ساکنان
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جدول 3: جدول سطح کاربری ها در محله

سرانه زمین درصد مساحت کاربری

۶1.3 ۶7.3 282050 مسکونی

0.5 0.5 2153 تجاری

2.9 3.2 13442 آموزشی

0.1 0.2 ۶۶7 بهداشتی و درمانی

0.8 0.9 3753 اداری

1 1.1 4۶13 فضای سبز

0.8 0.9 3598 ورزشی

3.7 4.1 17159 مختلط*

- 0.1 220 تاسیسات شهری

- 2.۶ 10835 بایر

- 19.3 80880 شبکه ارتباطی

- 100 419370 مجموع

و  )سوپرمارکت(  تجاری  واحد  اختالط  شامل  مختلط  کاربری  از  مورد  دو   *
می  گردد  بر  )1/۶هکتار(  تکواندو  مرکز  به  آن  مورد  یک  و  است  مسکونی  کاربری 
آموزش  و  تکواندو(  )فدراسیون  اداری  تکواندو(،  )آکادمی  ورزشی  فعالیت های  که 
گرفته اند. قرار  مرکز  یک  در  کاربردی(  علمی  دانشگاه  تکواندو  آموزش  )مرکز  عالی 

نقشه 2: کاربری اراضی محله



266

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

13
93

ن
ستا

زم
و
ئیز
پا
. 13

اره
شم

در این محله 3 تیپ مسکن وجود دارد. 1- خانه های ویالیی، 2- آپارتمان های 2 و 3 طبقه قدیمی )با قدمت 30-20 
سال( و آپارتمان های غالباً 5 طبقه نوساز. تعداد خانه های ویالیی در حال حاضر بسیار اندک بوده و بیشتر آن ها تبدیل 
به آپارتمان های نوساز شده اند. همچنین ساختمان های 2 و 3 طبقه نیز دچار چنین سرنوشتی شده و جای خود را به 

آپارتمان های نوساز و مدرن داده اند.

2ـ3ـ نتایج پرسشنامه
 برپایه روش تحقیق ذکر شده، تعداد 57 سوال بر اساس چارچوب نظری پژوهش تهیه شد و 250 خانواده مورد پرسش 

قرار گرفتند که نتایج کلی آن در جدول 4 آمده است.

جدول 4: جمع بندی پاسخ ساکنان محله

درصد معتبر درصد فراوانی رضایتمندی سکونتی

10.2 8.9 22 خیلی کم

27.3 23.8 59 کم

3۶.4 31.7 79 متوسط

17 14.9 37 زیاد

9.1 7.9 20 خیلی زیاد

- 12.9 32 بی پاسخ

100 100 250 جمع کل

از  پاسخگویان  از  میزان رضایت حدود 37 درصد  نمودار فوق می  توان گفت که  و  از جدول  داده های حاصل  اساس  بر 
سکونت در محله سهیل در حد کم و خیلی کم بوده است. همچنین حدود 3۶ درصد نیز ابراز کرده اند که در حد متوسطی 

از سکونت در این محله رضایت دارند و حدود 2۶ درصد نیز میزان رضایت شان در حدود زیاد و خیلی زیاد بوده است. 
برای آزمودن این ادعا از آزمون »تک نمونه«ای استفاده شده است و دلیل 5 قسمتی بودن طیف سؤاالت میانگین فرضی 

و ارزش »متوسط« برابر 3 گرفته شده است.

جدول 5: آزمون T تک نمونه ای برای مقایسه میانگین ها

تعداد میانگین واقعی تفاوت میانگین ها معنی داری )دو دامنه( درجه آزادی T

250 2.87 -0.125 0.000 254 -1.0۶4

با توجه به جدول 5، چون تفاوت میانگین واقعی با میانگین فرضی مناسب است بنابراین می توان ادعا نمود که میزان 
رضایتمندی سکونتی در محله سهیل در حد نزدیک به متوسط می  باشد.

در جدول۶ بیشینه و کمینه سطح رضایت ساکنان محله از هر متغیر مربوط به شاخص های مطرح شده در سه سطح 
مسکن، واحد همسایگی و محله مشخص شده است. الزم به یادآوری است که متغیرها در 5 سطح، از خیلی کم با ارزش 

)یک( تا خیلی زیاد با ارزش )پنج( سنجیده شده اند.
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جدول 6: کمینه و بیشینه سطح رضایت ساکنان محله از متغیرهای هر شاخص

متوسط پاسخ ها متغیرها شاخص های سطح سؤاالت

3.2 اندازه آشپزخانه
اندازه فضاهای واحد مسکونی

مسکن

3.4 اندازه اتاق نشیمن و پذیرایی

3.7 طراحی داخلی واحد )مکان آشپزخانه، اتاق ها، سرویس 
و...( طراحی واحد مسکونی

3.0 کیفیت چشم انداز

3.9 تأسیسات گرمایش و سرمایش

3.9تأسیسات زیربنایی کیفیت ساخت )استحکام ساختمان(

3.8 حفظ گرما و سرما

3.8 نبود سروصدا )کیفیت عایق صوتی(

3.8سالمت محیطی نبود حشرات موذی

3.7 نبود بوی نامطبوع

2.4 کیفیت فضای سبز حیاط ساختمان
موضوعات کلی ساختمان

3.9 امنیت ساختمان

2.9 آشنایی و شناخت شما از همسایگان

کیفیت روابط همسایگی واحد 
2.9همسایگی رفت و آمد با همسایگان

3.8 سطح فرهنگی همسایگان

3.8 دسترسی به مراکز آموزشی

خدمات عمومی و تسهیالت 
کالبدی

محله

3.8 دسترسی به دیگر خدمات محله ای از قبیل خشکشویی، 
تاکسی سرویس و....

2.3 فضای مناسب بازی کودکان

2.4 برگزاری برنامه های فرهنگی در محله )جشن، عزاداری و...( خدمات فرهنگی و امنیت 
3.8اجتماعی سطح امنیت در محله

2.8 فضای سبز حاشیه خیابان)درختان و شمشادها و...( نظام زیست و آسایش 
4.1محیطی سالمت آب و هوای محله



268

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

13
93

ن
ستا

زم
و
ئیز
پا
. 13

اره
شم

3ـ3ـ تحلیل رگرسیون چند متغیره براي تبیین متغیر رضایتمندی سکونتی
در این پژوهش براي انجام رگرسیون چند متغیره، از روش Enter استفاده شده است که در آن کلیه متغیرهاي مستقل 
که با توجه به چارچوب نظری پژوهش گزینش شده بودند، همزمان وارد تحلیل شده و اثرات کلیه متغیرهاي مستقل بر 

روي متغیر وابسته بررسي شده است. 

جدول 7: ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل مؤثر بر رضایتمندی سکونتی

مخلص مدل10 تحلیل واریانس یک طرفه9 ضرایب۶

ضریب تبیین مدل
تصحیح شده13

ضریب 
تبیین12

ضریب 
رگرسیون 
چندگانه11

معناداری آزمون فیشر معناداری8 بتا7

0.814 0.840 0.917 0.000 1۶.57

0.00۶ 0.059 کیفیت محله

0.000 0.913 کیفیت مسکن

0.007 0.054 مشارکت اجتماعی

0.031 0.197 روابط همسایگی

0.281 0.082 محل تأمین خدمات

از نظر همبستگی بین متغیرها )بتا( کیفیت مسکن، روابط همسایگی و کیفیت محله در بین سایر عوامل دارای همبستگی 
بیشتری هستند و محل تأمین خدمات به علت باالبودن ضریب معناداری )0/281( جزء عوامل معنادار در روابط رگرسیونی 
در رضایتمندی سکونتی محسوب نمی شود. علت آن را می توان در تنوع تأمین خدمات به صورت های گوناگون از قبیل 
اینترنتی، تلفنی، حضور با وسیله شخصی و غیره دانست. همچنین عوامل ذکر شده در این تحلیل نیز از نظر آزمون فیشر 

دارای سطح معناداری قابل قبولی هستند.
بر اساس داده هاي این جدول ضرایب همبستگي چندگانه این پنج متغیر با متغیر وابسته 0/917  است و نشان دهنده یک 
همبستگي قوی است. همچنین 0/84 از تغییرات رضایتمندی سکونتی توسط این پنج متغیر تبیین شده اند. مدل فوق 

میزان تأثیرگذاری هر یک از متغیرهای بررسی شده در این پژوهش بر متغیر رضایتمندی سکونتی را نمایش می  دهد.
میزان ضریب تبیین در این مدل برابر با 0/814 بوده  است و بدین معنی است که حدود 81 درصد از تغییرات متغیر 
رضایتمندی سکونتی در این پژوهش تبیین شده است. ضریب عدم تبیین )19درصد( نیز به عواملی برمی  گردد که در این 

پژوهش شناسایی نشده اند و یا شاید به گونه ای وارد مدل تحلیل رگرسیون نشده اند.
در جدول 8 میزان همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته نمایش داده شده است. در این میان قوی ترین ارتباط بین 
شاخص ها با متغیر وابسته مربوط به طراحی واحد مسکونی بوده است. سایر ارتباط های قوی و معنی دار به ترتیب عبارتند 
از: تأسیسات زیربنایی واحد مسکونی، سالمت محیطی مسکن، موضوعات کلی ساختمان، نظام زیست و آسایش، اندازه 
فضاهای واحد مسکونی، خدمات عمومی و تسهیالت کالبدی و غیره، و بدین معنی است که با باال رفتن میزان رضایت از 
هر متغیر، میزان رضایتمندی سکونتی نیز باال می رود. همانگونه بیان شد متغیرهایی که از همبستگی باالیی برخوردارند، 

غالباً در حوزه مسکن قرار گرفته اند و این نشان از توجه ساکنان به مسکن دارد که در ادامه مورد تحلیل قرار می گیرد.
البته ارتباط شاخص های سالمت محیطی مسکن به علت وجود جواب های منفی در بحث »آلودگی ها« میزان آن به صورت 
منفی محاسبه شده و به باالبودن رضایت معنا می شود. همچنین به علت رضایت همسایگان از پایین بودن روابط همسایگی 

آن مؤلفه نیز به نتیجه عددی منفی منجر شده است که در بخش نتیجه گیری به آن پرداخته خواهد شد.
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جدول 8: میزان همبستگی متغیر ها
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میزان همبستگی متغیرها

-0.033 0.۶87 -0.791 0.79۶ 0.854 0.۶0۶ 0.۶18 0.155 0.2۶3 ضریب 
پیرسون

رضایتمندی 
0.829سکونتی 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.305 0.007 معنی داری 

)دوطرفه(

4۶ 4۶ 4۶ 4۶ 4۶ 4۶ 4۶ 4۶ 4۶ N

نمودار 3: مدل تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر رضایتمندی سکونتی

رضایتمندي 
سکونتی

کیفیت محله  کیفیت مسکن

واحد همسایگیمشارکت اجتماعی

046/0

95/0

031/0

506/0

033/0

41/0

54/0 193/0

واحد همسایگی نیز اثر غیرمستقیم خود را تنها در بحث مشارکت های اجتماعی )0/41( می گذارد و علت آن به جنبه های 
مشترک اجتماعی و روابط ساکنان برمی گردد.

در جدول 9 تأثیرات خاص هر یک از متغیرهای مستقل وارد شده در مدل نظری به تفکیک ارائه شده است. کیفیت مسکن 
بیشترین تأثیر را بر رضایتمندی سکونتی در محله سهیل داشته است. سپس کیفیت محله با ضریب  0/54 بیشترین تأثیر 
و مشارکت محلی با ضریب 0/031کمترین تأثیر را بر رضایتمندی سکونتی در این محله داشته اند. ترتیب اثرات عوامل 
در اثرات مستقیم هر یک از عوامل نیز همین گونه می باشد. اما در اثرات غیرمستقیم کیفیت محله 0/495 حائز رتبه اول 
است و پس از آن واحد همسایگی 0/13 و مسکن  0/017 قرار دارند. همان گونه در  باال بیان شد علت این مسأله میزان 
اثر قابل توجه ای است که کیفیت محله بر رضایتمندی سکونتی به واسطه کیفیت مسکن و مشارکت اجتماعی بین ساکنان 
دارد. پایین بودن میزان اثر غیرمستقیم کیفیت مسکن را می توان به علت کوچک بودن عامل و قرارگیری به عنوان آخرین 

تقسیم در دسته بندی مطالعه دانست.



270

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

13
93

ن
ستا

زم
و
ئیز
پا
. 13

اره
شم

جدول 9: میزان اثر مستقیم و غیر مستقیم شاخص های تحلیل

اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم نام متغیر
0.54 0.495 0.04۶ کیفیت محله
0.9۶7 0.017 0.95 کیفیت مسکن
0.1۶3 0.13 0.033 واحد همسایگی
0.031 --- 0.031 مشارکت محلی

4. نتیجه گیری
و  برنامه ریزان  اصلی  اهداف  از  مبانی نظری مطرح شد، جلب نسبی رضایتمندی سکونتی یکی  همانگونه که در بخش 
مدیران شهری است که آن را باید در سه سطح مسکن، واحد همسایگی و محله بررسی کرد تا بتوان از مجموع نتایج آن ها 
رضایتمندی یک محدوده سکونتی را مورد تحلیل قرار داد. در پژوهش حاضر، در بخش مسکن به مؤلفه هایی از قبیل اندازه 
و طراحی فضاهای داخلی ساختمان و همچنین تأسیسات زیربنایی و بهداشت و مدیریت ساختمان پرداخته شد. در بخش 
واحد همسایگی نیز روابط همسایگی و مشارکت و مسئولیت پذیری ساکنان مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت در سطح 
محله به مؤلفه هایی چون خدمات و تسهیالت کالبدی، فرهنگی، امنیت و محیط زیست پرداخته شد. براساس نتایج تحلیل 
صورت پذیرفته در رابطه با نظرات ساکنان محله سهیل )نمونه موردی این پژوهش( که به وسیله پرسشنامه جمع آوری 
و با با روش رگرسیونی چندمتغیره و از باال به پایین مورد تحلیل قرار گرفت و همان گونه که در جدول 10 میزان تأثیر 
شاخص ها قابل مشاهده است، در سطح مسکن شاخص های چگونگی طراحی واحد مسکونی با ضریب پیرسون 0/854 
و سطح سازه و تأسیسات زیربنایی در ساختمان با ضریب پیرسون 0/79۶ بیشترین تأثیرگذاری را در جلب رضایتمندی 
سکونتی ساکنان دارد. علت را می  توان کیفیت واحدهای مسکونی در محله به دلیل بازسازی و نوسازی غالب ساختمان ها 

و اراضی و باال بودن نسبی سطح رفاه ساکنان محله دانست.

جدول 10: میزان تأثیر شاخص های پژوهش بر رضایتمندی سکونتی در محله سهیل

ضریب پیرسون شاخص سطح شاخص ها
0.۶0۶ اندازه فضاهای واحد مسکونی

مسکن
0.854 طراحی واحد مسکونی
0.79۶ تأسیسات زیربنایی
-0.791 سالمت محیطی
0.۶87 موضوعات کلی ساختمان
-0.033 رابطه با همسایگان، مشارکت و حس تعلق واحد همسایگی
0.2۶3 خدمات عمومی و تسهیالت کالبدی

0.155محله خدمات فرهنگی و امنیت اجتماعی
0.۶18 نظام زیست و آسایش محیطی

تغییرات فرهنگی و رفتاری ایرانیان در طی سال های اخیر و تمایل به درونگرا شدن خانواده ها و توجه بیشتر به مسکن 
خصوصی خود و توانایی قابل توجه آن ها در بخشیدن رنگ تعلق به آن فضا را می توان از مهم ترین علت باالبودن اهمیت 

مسکن در رضایتمندی سکونتی در ایران و همچنین در محله سهیل دانست.
در بحث مشارکت اجتماعی به دلیل ساختار مدیریت شهری و دخالت ندادن شهروندان در اغلب طرح ها و پروژه های 
شهری، تمایل ساکنان )به علت تصور خود از نادیده شدن در تصمیمات شهری( پایین می  باشد و این موضوع مختص محله 

سهیل نبوده و در بسیاری از محله ها و شهرهای کشور وجود دارد.
تغییر در نوع روابط بین واحد همسایگی در ایران نسبت به گذشته، نیز در این پژوهش بسیار مشهود است. تغییرات در 
نوع روابط در جامعه امروزی باعث شده است که با وجود پایین بودن سطح روابط بین همسایگان، میزان رضایتمندی از 
واحد همسایگی باال باشد و این تناقض در تحلیل های فوق به خوبی نشان دهنده این واقعیت است. به گونه ای که برخی از 
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ساکنان علت رضایت از واحد همسایگی خود را عدم وجود تعامالت بین 
یکدیگر بیان می  نمودند. این تغییر نگرش نسبت به نسل های پیشین 

نشان از تغییر نیازها در ساکنان یک محله دارد. 
شاخص  مهم ترین  محله  محیطی  زیست  کیفیت  نیز  محله  سطح  در 
سهیل  محله  از  ساکنان  رضایتمندی  در   )0/۶18 پیرسون  ضریب  )با 
در  قرارگیری  دلیل  به  مناسب  هوای  و  آب  مانند  عواملی  می  باشد. 
منطقه شمیران، استقرار خدمات مختلف مورد نیاز ساکنان و همچنین 
دسترسی های مناسب به خدمات مجاور محله و همچنین حمل و نقل 
عمومی و غیره جلب کرده و کیفیت محیط سکونت را ارتقاء داده است.

با توجه به نتایج حاصل، سطح رضایتمندی سکونتی در این محله به 
نسبت باال بوده و نکات حائز اهمیت بیان شده توسط ساکنان را می توان 
امنیت محله و آب و هوای آن دانست. همچنین، در بخش های جنوبی 
باال می  باشد  باز و سبز  باال و فضاهای  تراکم خدمات  محله )نقشه3(، 

در صورتی که در نیمه شمالی محله بافت به نسبت متراکم و فاقد هرگونه فضای باز و سبز است. در مقابل عدم وجود 
خدمات و بافت کاماًل مسکونی بخش شمالی آرامش نسبتاً زیادی را در این بخش از محله فراهم آورده است، در صورتی 
که در بخش های جنوبی، وجود واحد های تجاری، نزدیکی به بزرگراه صدر و آلودگی های صوتی و زیست محیطی ناشی از 

آن و معبر میرزاپور )که به گونه ای خیابان شریعتی را به بزرگراه صدر متصل می  کند( نارضایتی ساکنان را بر می  انگیزد.
در نهایت به نظر می رسد با توجه به نقاط ضعف و قوت محدوده از نگاه رضایتمندی سکونتی، می توان پیشنهادات زیر را 

بیان نمود:
- طراحی بهتر ساختمان ها و بهره گیری از چشماندازهای به وجود آمده در نتیجه توپوگرافی )شیب( محله.

- ایجاد کاربری های فرهنگی و ورزشی محله ای.
- ارتقاء زیرساخت های شهری متناسب با افزایش جمعیت )در نتیجه ساخت و سازهای جدید(.

- توجه به حرکت معلولین و سالخوردگان با توجه به شیب موجود در معابر محله و وجود پله در پیاده روها.
- ایجاد مراکز بازی کودکان در واحدهای همسایگی )بخش شمالی محله(.

- استقرار مراکز خدمات محله )بخش شمالی محله(.
- ایجاد فضای پارکینگ مناسب در مراکز خرید محله )بخش جنوبی محله(.

به  بزرگراه  برای پالک های مجاور  بزرگراه صدر  اثر طبقاتی شدن  آلودگی ها در  انواع  اجرای طرح هایی جهت کاهش   -
خصوص آلودگی صوتی )بخش جنوبی محله(.

پي نوشت 
1. Mulder & Hooimeijer
2. Connerly & Marans
3. Van Poll
4. KMO & Bartlett
5. Measure Of Sampling Adequacy
6. Coefficients
7. Beta
8. Sig
9. Anova
10.  Model Summary
11.  Multiple R
12.  R Square
13.  Adjusted R Square

نقشه 3: تقسیم بندی شمالی و جنوبی محله
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