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 چکیده 

سكونت، بيانگر برقراري پيوندي پرمعنا بين انسان و محيط مفروض است كه از تالش براي هويت يافتن )به مكاني حس تعلق داشتن( 

مجتمع هاي مسكوني به .بد كه مسكن گزيده و هستي خود را تثبيت كرده باشدناشي گرديده است. انسان زماني بر خود وقوف مي يا

ساسي ترين عملكرد در عرصه معماري به حساب آمده و مي توانند تاثيرات بسيار زيادي بر رفتار ا  عنوان يكي از پيچيده ترين و

به نارضايتي ها و اعتراضات ساكنين منازلي پديد ساكنين و روابط آن ها در پي داشته باشند. دانش روان شناسي محيطي در پي پاسخ 

آمد كه فضاي سكونت آنها قادر به تامين نيازها و اولويت هايشان نبود و تبديل به فضايي يكنواخت شده بود كه كاربر با احساس 

يت يده هاي ذهني، قابلنارضايتي در آن زندگي مي كرد. روان شناسان محيطي با تكيه رابطه دوسويه انسان و محيط و درک تاثير پد

ها و توانش هاي محيط را استخراج مي كنند. آنها با بهره گيري از توانش محيطي سطح كيفيت فضايي را ارتقا بخشيده و محيطي 

برخاسته از نياز و اولويت كاربر و براي او طراحي مي كنند. اما به راستي چه عواملي باعث مي شود فرد از سكونت گاه خود رضايت 

ب داشته باشد؟ به عبارت ديگر چه عواملي در ميزان رضايت انسان از محيط نقش دارند؟ پژوهش فوق با روش كيفي در صدد آن مطلو

 ايجاد محيط در را هايي توانش يا و بالقوه هاي توانش از استفاده و محيطي شناسي روان دانش مفاهيم كمک با كه كند  است تا ثابت

 به اندتو مي محيط در ها قابليت اين ايجاد. كند ايجاد رضايت احساس كاربر در و كند پذير انعطاف فضايي به تبديل را آن كه كرد

 .بازگرداند آنها به را سكونت روحيه تا گردد ارائه  راه حلي براي رفع معضالت ساكنين در منازل مسكوني عنوان
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 مقدمه

 ،سکونتگاهمفهوم مسکن، سکونت

سكونت بيانگر برقراري پيوندي پرمعنا بين انسان و محيطي  .سكونت را ميتوان بيانگر تعيين موقعيت و احراز هويت دانست

دين بباشد كه اين پيوند از تالش براي هويت يافتن يعني به مكاني احساس تعلق داشتن ناشي گرديده است  مفروض مي

ترتيب، انسان زماني برخود وقوف مييابد كه مسكن گزيده و در نتيجه هستي خود در جهان را تثبيت كرده باشد. )نوربري، 

1831.) 

ساختن، سكونت گزيدن، »از نظر هايدگرطرز و طريق بودن انسانها بر روي زمين، سكونت كردنشان است. او در مقاله 

گشايد تا غذاي وجود را  هاي قديمي و پهنه مفاهيمي را از نو مي داللت (ساختن)Bauen با ريشه كلمه آلماني« انديشيدن

كند: همچنان كه در وجود و زمان نيز از سكونت ذات انسان در حقيقت  بيان كند و سكونت را به بودن با چيزها تعبير مي

 سكونت است. او سكونت را اساسي ورزد كه انديشيدن و شعر الزمه كند. او در گفتار خود اصرار مي خود وجود بحث مي

در حال حاضر همه از » :كند. در پايان اين مقاله چنين آمده است ترين ويژگي وجود مطابق آنچه فانيان اند فرض مي

 خانماني بشر از آن است كه كسي انديشد. بي گويند؛ اما كسي به مصيبت واقعي سكونت نمي كمبود مسكن سخن مي

يان فان»پاسخ هايدگر در پرسش از راه حل مسئله چنين است: « كند. ثابه مصيبت درک نميبحران واقعي مسكن را به م

سكونت را به سوي تماميت ماهيت خود سوق ميدهند؛، و اين مشروط بدان است كه بر مبناي سكونت كردن بنا كنند و 

 (.1831)طهوري، « براي سكونت كردن فكر كنند.

آيد و در  معناي محل آرامش و سكونت كه از ماده سَكَن به معني آرامش مي مسكن اسم مكان است بر وزن مَفعَل به

كند. در لغت نامه دهخدا مسكن چنين معني شده: جاي باشش و  گويند كه انسان در آن زندگي مي اصطالح به مكاني مي

( كه در استانبول 1116در دومين اجالس اسكان بشر در سال ) ....خانه، منزل و بيت، جاي سكونت و مقام، جاي آرام

سرپناه مناسب تنها به معناي وجود يک سقف باالي سر هر شخص » :برگزار شد مسكن مناسب چنين تعريف شده است

نيست، سرپناه مناسب يعني آسايش مناسب، فضاي مناسب، دسترسي فيزيكي و امنيت مناسب، امنيت مالكيت، پايداري و 

يي مناسب، زيرساختهاي اوليه از قبيل آبرساني مناسب، بهداشت و آموزش، دوام سازهاي. روشنايي، تهويه، سيستم گرما

دفع زباله، كيفيت مناسب زيست محيطي عوامل بهداشتي مناسب، مكان مناسب و قابل دسترس از نظر كار و تسهيالت 

 .(1831)دالل پور، « اوليه كه همه اين موارد بايد با توجه به استطاعت مردم تأمين شود.

مطرح شدن به عنوان پيكرهاي معمارانه در محيط هويت ما را محرز كرده و امنيت را بر ما ارزاني ميدارد؛ و سرانجام خانه با 

هنگام پاي نهادن به آن به آسايش دست مييابيم. در خانه چيزهايي را مييابيم كه بر آنها وقوف داشته و گراميشان ميداريم. 

هنگام  .خاطر آنكه بخشي از جهان ما را ميسازند در كنارشان به زندگي ميپردازيم ما آنها را با خود از بيرون آورده و به

  .خوانده شده ميپردازيم« آرامش داخلي»تحقق بخشيدن به سكونت خصوصي، به آزمون آنچه 

خانه ان، رودبراي بشالرخانه قبل از هر چيزي فضا و مكان دروني است. دروني بودن آن در رابطه با بيرون آن، با كوچه و خياب

 هاي بيروني روستاو شهر، دريا و زمين و آسمان، طبيعت و جهان و سرانجام همه هستي معنا و ارزش مي و مزرعه،گسترده

دهد كه  پروراند.و در نهايت خانه به ما اين امكان را مي يابد. براي او مهمترين حسن خانه اين است كه رويا را در خود مي

 .ق شويمدر آرامش در خياالت خود غر

پرداختن به ريشه ها در نگاه معنا گرايان با نگاه كالبدي و شكل گرا تفاوت دارد. در نگاه معنايي، پژوهشگر به دنبال تكامل 

 كالبدي نيست، بلكه به دنبال شناخت ريشه شكل گيري پيوند كالبد و معنا و كيفيت اين ارتباط است. يكي از داليل 



مات و تسهيالت ضروري براي بهزيستي خانواده را فراهم مي سازد مانند بهداشت سكونتگاه محلي است كه تمامي خد

 .اهميت و ميزان انجام اين خدمات به توجه بدون …آموزش فرهنگ روابط اجتماعي و

براي تامين رشد اجتماعي عرصه مسكن عالوه بر خود واحد مسكوني مي بايد محيط اطراف پيرامون آن را نيز در بر بگيرد 

سكني كه در محيط نامناسب قرار مي گيرد حتي اگر خود داراي شرائط مناسب باشد نمي تواند نيازهاي تبعي چون م

 .ساكنين خود را تامين كند

پرداختن به ريشه ها نقش اساسي و مهم آن در هويت بخشي به پيروان كنوني هر دين و يا مسلک خاص است. از هنگام 

 .را باهويت و شخصيتي جديد مي بينند كه به وسيله محتواي دين به وجود مي آيد شكل گيري اديان الهي، پيروان آن خود

 های اجتماعی ، شاخصمسکن کیفیت -2

گيري ترين ابزار اندازههاي اجتماعي، مناسبهاي مسكن، شاخصهاي اجتماعي و فرهنگي مسكن درميان شاخصشاخص

توان كليه سطوح فردي و جمعي ها ميا استفاده ازاين شاخصاي كه بگونههاي كلي مسكن است. بهپيشرفت و تحقق هدف

بايستي به نحوي بسط و هاي اجتماعي مسكن مياز سوي ديگر در يک وضعيت مطلوب، شاخص. را مورد ارزيابي قرارداد

از  ها و بسياريهاي اقتصادي، درآمدملي، بودجه دولت، منابع ساكنان، هزينه برنامهتوسعه پيدا كنند كه با شاخص

شاخص هاي مسكن شايد مهم ترين و  .گيري در اين باره ضرورت دارند، متناسب باشندهاي ديگر كه براي تصميمشاخص

كليدي ترين ابزار در برنامه ريزي مسكن باشند. شاخص هاي اجتماعي مسكن يكي از وسايل و شيوه هاي شناخت ويژگي 

پارامترهاي موثر در امر مسكن را شناخت و هر گونه برنامه ريزي هاي مسكن به شمار مي روند كه مي توان به كمک آنها 

اگر بخواهيم از ديدگاه اجتماعي به شناخت وضعيت موجود مسكن بپردازيم،  .و تصميم صحيح براي مسكن را تسهيل نمود

واقع در چهارچوب ناگزيريم كه ابتدا عوامل اجتماعي موثر در ايجاد نياز به مسكن را شناسايي نماييم. اين عوامل كه در

گيرند، عبارتنداز: مسائل مربوط به سرپناه، زندگي خانواده، ثبات اقتصادي، مشاركت اهداف كلي اجتماعي مسكن قرارمي

نياز به مسكن دو بعد كمي و كيفي دارد. دربعد كمي نياز  ...خانواده در زندگي اجتماعي و دسترسي به تسهيالت عمومي و

شوند يهايي مطرح مشود و دربعد كيفي مسائل و پديدهبه مسكن، به فقدان سرپناه و ميزان دسترسي به مسكن مربوط مي

ون درنظر به عبارت ديگر دربعد كمي، درجه پاسخگويي به نياز بد .اند مسكني، بدمسكني و تنگ مسكني مربوطكه به بي

هرچند امروزه غالب بودن ماهيت  .گرفتن كيفيت آن موردنظر است، امّا دربعد كيفي، نوع و شكل نياز مطرح مي شود

اقتصادي مسكن موجب شده است كه ازنقش آن به عنوان يک نياز اساسي انسان غفلت شود، اما در عمل مسكن همچنان 

 ايي به مسكن به عنوان يكي از اهداف اجتماعي همواره و درهر جامعهداراي ابعاد اجتماعي و فرهنگي وسيعي است. دسترس

كه رصورتيگردد. دهاي توسعه، بر بهبود كيفيت زندگي به عنوان يک هدف كلي و اصلي تاكيد ميمطرح است. دركليه برنامه

عيت به سبب اين روند، پذير پرداخته نشود و بخشي از جمخصوص اقشار آسيبهاي توسعه، به تمامي مردم، بهدربرنامه

نشيني به وجود خواهد آمد. چرا كه اين هاي حادي نظير حاشيهشوند، مشكالت و آسيب«  كنارگذاشتگي» دچار نوعي 

 .كنارگذاشتگي باعث منتفي شدن نياز اين گروه به سرپناه نخواهد شد

ل نشيني در چند دهه اخير موجب افو هاي انساني است. رشد سريع شهر محيط سكونت با كيفيت، پشتيبان انواع فعاليت

هاي قديمي درون شهرها شده است و اين فضاها ديگر تامين كننده نيازهاي انسان و  در بافت ها ارزش هاي اين محيط

براساس اين رويكرد، چهار عامل احتمال تخليه، ترس از تخليه، نبود شبكه هاي هاي او نيستند.  بستر مناسب براي فعاليت

ح درآمد خانوار متغيرهاي اصلي تحقيق را تشكيل دادند. ضمن اينكه براي بررسي كيفيت مسكن پنج شاخص حمايتي و سط

كالبدي مساحت زيربنا، نوع مصالح، پوشش سقف، جنس نما، كيفيت ساخت و تعمير و نگهداري مورد توجه قرارگرفت. 

بطۀ مستقيم و مثبتي وجود دارد و عامل هاي نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين امنيت تصرف ادراكي و كيفيت مسكن را

 .سطح درآمد خانوار و شبكه هاي حمايتي از عوامل اصلي و مؤثر بر امنيت تصرف ادراكي مي باشد



 یک چارچوب نظم دهنده-3

منظور از اين چهارچوب تهيه يک  . براي درک روان شناسي يک محيط مسكوني ، يک چهار چوب نظم دهنده نياز است

 عبارتند مورد اين كامل از علل و نتايج زندگي در خانه هاي مسكوني مختلف است . چهار گروه از عوامل اصيل درتصوير 

 . عوامل شخصي ، اجتماعي ، فيزيكي و فرهنگي  : از

ا ، فضها و اغنا شدن ، دوم رفتار ، مانند : مديريت  پيامدهاي آن در سه گروه كلي قرار مي گيرند : نگرش ، مانند : اولويت

 .اوقات فراغت و ترتيب دادن مبلمان ، و سوم رفاه ، مانند سالمتي ، تنش ، ترس از جنايت و حمايت اجتماعي

 

 ها برای محل سکونت ، انتخاب و رضایت اولویت-3-1 

الت سواگاهي را ترجيح مي دهيد ؟ شما در واقع در كجا زندگي مي كنيد . اگر پاسخ هاي متفاوتي به اين  چه نوع سكونت

گاه را مي دانيد . اگر اختالف بين دو سوال زياد باشد شما ممكن است  گاه ارجح و انتخاب سكونت داريد تفاوت بين سكونت

  .گاه شما هيچ وقت به كاشانه تبديل نشود از سكونتگاه خود ناراضي باشيد و ممكن است سكونت

 

 اندازه گیری رضایت از محل سکونت-3-2

از سكونتگاه ، بايد آن را به ميزان كافي اندازه گيري نمود ولي اين سنجش فقط در يک سوال ساده  براي استنباط رضايت

رضايت ممكن است در مورد كيفيت بخش هاي مختلف « آيا شما از آپارتمانتان رضايت داريد ؟ » خالصه نمي شود 

ي ستفاده ساكنان و كيفيت ساختمان مثل نور براسكونتگاه فرق كند مانند : وسعت فضا ، زيبايي ، نور . و رابطه بين نوع ا

  .مطالعه و يا نور براي شستن ظروف

 

 تاثیرات شخصی-3-3

مسلماً سليقه و خوشنودي ، بعضا بستگي به شخص ساكن دارد. در بررسي هاي انجام شده در مورد سبک خانه افراد بالغ و 

 .مي دادند و افراد بالغ مسن تر نوع ساده تر را مي پسنديدندگاه با تزئينات و آراستگي را ترجيح  جوان به عنوان سكونت

سادگي ممكن است جالب نباشد ولي بيانگر وضوح است ، اين موضوع براي افراد مسن مهم است زيرا براي آنها تحرک و 

يح مسن تر ترج ادراک مشكل تر از گذشته است . افراد بالغ جوان سكونتگاه اسرار آميز را دوست دارند در صورتي كه افراد

 . مي دادند كه اين مرموز بودن را در كتابهاي داستان پيدا كنند جايي كه زندگي آنها را مشكل تر نمي كند

ساله خواست كه كاشانه ايده آل خود را ترسيم كنند ، آنها همانند بزرگترها به خانه هاي تک  13تا  3يک محقق از افراد 

 .ايده آل آنان بزرگتر از خانه فعلي آنها بود و فضاي استراحت بيشتري داشتواحدي تمايل داشتند اگرچه خانه هاي 

ده ارتباط دارد در يک تحقيق مشاه نيز اقتصادي – اجتماعي موقعيت به سكونتگاه از رضايت:  اقتصادي –موقعيت اجتماعي 

ه در ايمني ، سالمتي و احتياجات خانواد شد ، كه افراد پولدارتر به كيفيت زيبايي كاشانه خود عالقه دارند ولي افراد فقيرتر

 .كنار زيبايي را داراي اهميت مي دانند

: نقش اجتماعي بر رضايت از سكونتگاه تاثير دارد . زنان و شوهران غالباً در مورد مناسب بودن  جنسیت و نقش اجتماعی

كاشانه خود اختالف نظر دارند ، همچنان كه تعداد بيشتري از مردم از پخت و پز لذت مي برند ، تشابهات و تفاوتها بين 

ند . هم مردان و هم زنان آشپزخانه هايي را كه هم به اولويت زنان و مردان در طرح آشپزخانه اهميت بيشتري پيدا مي ك



اتاق نشيمن هم به غذاخوري باز است به آشپزخانه هايي كه از اين فضاها جدا هستند ترجيح مي دهند ، اگرچه خانم هايي 

 . كه بيرون كار مي كنند نسبت به خانم هاي خانه دار به آشپزخانه باز تمايل بيشتري دارند

ه از مردان و زنان خواسته شد كه يک خانه را طراحي كنند ، زنان خانه هاي كوچكتر با فضاهاي اجتماعي در مطالعه اي ك

بيشتر و ديوارهاي با انحنا طراحي كردند و در طرح هاي آنان ابداع بيشتري مشاهده شد . وقتي كه مردان و زنان با هم 

 .بيشتري نسبت به طرح زنان داشت طراحي كردند اندازه خانه ها بزرگتر بود و حتي خطوط منحني

افراد اجتماعي در صورت داشتن حق انتخاب خانه هايي را انتخاب مي كنند كه امكان معاشرت اجتماعي در آن در حداكثر 

سئله كليدي و مهم ديگري كه در مورد سليقه و انتخاب مسكن اشخاص نقش دارد ارزش فردي است . اكثر . مممكن باشد

مايل داريم كه به اعتقاد خودمان مي تواند در بدست آوردن ارزشهاي مورد نظر در زندگي به ما كمک ما به سكونتگاهي ت

 .كند

آرزوها براي آينده : و باالخره زمان براي رضايت از سكونتگاه داراي اهميت است اينكه شخص در انتظار بهبود كيفيت خانه 

براين افرادي كه در انتظار بهبود كيفي در خانه خود هستند نسبت به خود است بر رضايت از سكونتگاه فعلي تاثير دارد . بنا

 . سايرين كه در همان محل زندگي مي كنند خوشحال تر هستند

 تاثیرات اجتماعی-3-4

روابط متقابل ما با ديگران ، ارتباطمان با آنها ، هنجارهايي كه در قبول آنها با ديگران شريک هستيم ، خلوت خصوصي در 

استقالل و امنيت نقش مهمي در اولويتهاي ما در مورد سكونتگاه دارد . در حقيقت بخش مهمي از تعريف كاشانه مقابل 

عملكرد اجتماعي آن است . در يک تحقيق از افراد خواسته بودند كه خانه اي طرح كنند كه داراي خصوصيات خلوت 

اي خلوت خصوصي طراحي شده بود داراي قسمتهاي خانه هايي كه بر . خصوصي با امنيت و يا معاشرت اجتماعي باشد

تعريف شده بيشتري بودند ، آنها داراي اتاقهاي بيشتر و در نتيجه راهروهاي بيشتر و اتاقهاي كوچكتر بودند . خانه هايي كه 

ت و سبراي ايمني طراحي شده بودند داراي كوچكترين ابعاد بودند . خانه كوچكتر به معناي فضاي كمتري براي تدافع ا

خانه هايي كه براي معاشرت اجتماعي  . ساكنان به يكديگر نزديكتر مي باشند كه مي تواند به دفاع از خانه كمک كند

 .طراحي شده بودند . فضاهاي داخلي آن داراي ديد بيشتري بودند و ديوارهاي آن انحناي بيشتري داشتند

 تاثیرات فیزیکی-3-5

يادي بر اولويتها و رضايت ما از خانه دارد . به عنوان مثال ، خانه هاي كوچک و خصوصيات فيزيكي يک خانه نيز تاثير ز

شلوغ كه داراي اتاقهاي محكمي است رضايت كمتري را جلب مي نمايد . چهار نوع شكل فيزيكي را در نظر مي گيريم : 

  .فرم ساختمان ، سبک معماري ، فضاهاي داخلي و فضاهاي خارجي

در طرح داخلي به جاي تحقيقات روانشناسي محيطي، مربتط با تغيير مد و بيانات هنرمندانه است  بيشتر تالش : داخل بنا

متر ( و سقفهاي مسطح يا شيبدار ) با  5/2فوت معادل  3بيش از  ) هاي مرتفع ، اگرچه شواهدي است كه اكثر افراد سقف

سبت شيب نه كمتر و نه بيشتر . همچنين ديوارهاي ( را ترجيح مي دهند . البته همين ن 12به  4نسبت ارتفاع به قاعده 

 . درجه يا بيشتر ) نه كمتر ( يكديگر را قطع مي كنند نيز ارجح است 19كه با زاويه 

مكان خانه تک واحدي در سايت موضوعي است كه با آپارتمان متفاوت مي باشد . آيا مردم طبقه همكف ، طبقات مياني يا 

؟ ظاهراً افراد واحد انتهايي و يا واحد گوشه ساختمان را مناسبتر مي دانند . در يک گزارش طبقات آخر را ترجيح مي دهند 

 . در مورد سالمندان عنوان شده كه آنها واحدهاي انتهايي راهرو را ترجيح مي دهند



ن ک بدورنگ ، موضوع تحقيقات بسياري بوده است . ولي بسياري از آنها براساس ترجيح دادن رنگ در يک محدوده كوچ

هيچ گونه زمينه محيطي خاصي بوده ) از افراد سوال نشده كه آيا ترجيح مي دهند كه اتاق خواب و يا آشپزخانه خود را به 

هايي كه بيشتر  رنگ : در مطالعه اي در مورد رنگ در كشور ژاپن به اين نتيجه رسيدند كه .( يک رنگ خاص رنگ كنند

يباتر و راحتتر ارزشيابي شدند و ميزان روشنايي بستگي به آن داشت كه در اتاق چه اشباع بودند به عنوان رنگهاي بهتر، ز

 .مقدار فعاليت صورت مي گيرد . رنگهاي روشن به عنوان رنگهاي تازه تر ، شاداب تر و نوراني تر تلقي مي شدند

در يک مطالعه توسط فرانسوي  فضاي خارجي : فضاهاي خارجي در اطراف خانه تأثير بسيار زيادي در رضايت افراد دارد .

 . ها معلوم گرديده است كه فضاي سبز در مجاورت محله مهمترين عامل رضايت در بين همسايه بوده است

 تأثیرات فرهنگی -3-6

خانه ها در نقاط مختلف جهان بسيار متفاوت هستند، به عنوان مثال در روستاي كندوان تبريز ، خانه ها به صورت كندوي 

انه هاي بلند با چوب درخت سرو در ايالت بريتيش كلمبيا در كانادا و خانه هاي شناور در كشمير نشان دهنده عسل ، يا خ

تفاوت بسيار زياد خانه ها در مناطق مختلف جهان مي باشد . مي توان نتيجه گرفت كه افراد ترجيح مي دهند در خانه 

به اين دليل است كه سكونتگاه ها تبلوري از فرهنگ مي باشند  هايي زندگي كنند كه مطابق فرهنگ گذشته آنها باشد ، اين

، مكمل الگوهاي رفتاري آن فرهنگ شده. در بررسي فرم خانه در هفتاد و سه فرهنگ مختلف مشاهده گرديده است كه 

 دارد فرهنگ آن در سياسي –ميزان تقسيم بندي فضاهاي داخلي بستگي به ميزان پيچيدگي هاي اجتماعي 

 متغیرهای تأثیرگذار بر رضایتمندی سکونتی -4

بررسي و  .(1833،13اندازه گيري ميزان رضايت از سكونتگاه پيچيده است و به عوامل بسياري بستگي دارد )گيفورد، 

 شخص هر سوي از رضايت ميزان درک كه دارد آن از نشان  سكونتي، محيط از رضايت ميزان به مربوط نوشتارهاي مرور، 

متفاوت است. به عنوان مثال، اضافه كردن ويژگي هاي  فيزيكي، و فرهنگي اقتصادي، اجتماعي، شخصي، مختلف درشرايط و

 (Van Poll, 1997,22)شخصي به تجزيه و تحليلها قدرت پيش بيني را باالتر ميبرد 

 مؤثر يفرد خصوصيات لهازجم. اند كرده بررسي رضايتمندي ادراک ميزان روي بر را متغيرها اين تأثير مختلفي پژوهشگران

مل جمعيتي، شخصيتي، ارزش ها، انتظارات، مقايسه با ساير سكونتگاه ها و اميد به آينده اشاره عوا به توان مي رضايت بر

برخي از ويژگي هاي شخصي و خانوار همچون سن،جنسيت و مالكيت بر روي ادراک كيفيت . (1833،39)گيفورد، .كرد

طوركلي، افراد سالخورده بيش از افراد جوان از شرايط سكونتي شان راضي بوده اند. ساكنان با محيط تأثير مي گذارند. به 

 رضايت شاناي سكونت شرايط از تر پايين اقتصادي  اجتماعي موقعيت با ساكنان از بيش باالتر اقتصادي  وضعيت اجتماعي

ده وب ناچيز ها ويژگي اين تأثير درهرحال اما  .اند بوده تر راضي مستأجران از مالكان كه رسد نظرمي به همچنين. اند داشته

، نشان داد كه افراد داراي وضعيت 1131در سال  ،و آوستين ،نتايج مطالعه بابا. (Van Poll, 1997,163)است 

 جوان ن،پايي اقتصادي  اجتماعي وضعيت داراي افراد با مقايسه در ترتيب به مالكان و سالخوردگان باال، اقتصادي  اجتماعي

 ,Baba and Austin, 1989)و واحدهاي همسايگي شان راضي تر بوده اند محله فيزيكي هاي ازويژگي مستأجران و ترها

763-780). 
( 1833،31 گيفورد،) هستند تر راضي لذا و كنند تهيه را موردنظرشان كاشانه كه قادرند بهتر متمول افراد كلي، طور به البته

د كه اگرچه جنسيت، ويژگي شخصي مهمي دا نشان تحقيقات نتايج. كرد اشاره جنسيت به توان مي ها ويژگي ازديگر

 Van درپژوهش هاي روان شناسي بوده است اما به نظر نمي رسد كه ويژگي مهمي براي سنجش رضايتمندي باشد

poll,1997,23)). 

بعد از  15تأثير سن و جنس را بر روي ارزيابي محله يا واحدهاي همسايگي هر فرد براساس  1132در سال  كارپ، و كارپ

كيفيت محيط بررسي كرده اند. نتايج نشان داد كه سن، رابطه معني دار خطي مثبتي با ادراک كيفيت محيط و رضايتمندي 



كنان دارد. نتايج جنسيت تنها در سه بعد )صدا، امنيت، حريم(متفاوت از يكديگر بوده اند. به طوركلي، زنان جوان در سا

 Carp)مقايسه با مردان جوان از شرايط زندگي شان راضي تر بودند، درحالي كه براي گروه سني مسن تر شرايط برعكس بود

and Carp, 1982, 295-312.) 

ونتي افراد با يكديگر و اميد به بهبود در آينده اشاره كرد. شايد اگر فرد نداند كه سك شرايط مقايسه به توان مي همچنين

دوستش در عمارتي مجلل زندگي مي كند، از زندگي در كلبه كوچكش بيشتر احساس رضايت كند. افراد،سكونتگاه ها را با 

 وهمچنين با سكونتگاه ديگران. چنين مقايسه اي مي تواند يكديگر مقايسه مي كنند، مانند محل سكونت فعلي و قبلي خود

منبعي مهم براي رضايت يا عدم رضايت به شمار آيد. به عالوهافرادي كه در انتظار بهبود كيفي خانه شان هستند در مقا 

ي توان به (. از موارد ديگر م1833،32يسه با سايرين كه در همان محل زندگي مي كنند رضايت بيشتري دارند)گيفورد، 

كشف كرد كه ويژگي هاي همسايه  1166تأثيرات اجتماعي بر روي درک ميزان رضايتمندي افراد، اشاره كرد. كارپ در سال 

بيشتر از ويژگي هاي فيزيكي واحد همسايگي درتعيين رضايتمندي ساكنان سالخورده نقش دارند. در مواردي كه همسايه 

 تيهمباال بود حتي در شرايطي كه ساير موارد در محل سكونت رضايتبخشرضايت بخش بود، رضايتمندي ازمحيط سكون

نتايج مشابهي كه ديگر پژوهشگران به آن دست يافتند، نشان از آن داشت كه ويژگيهاي همسايه ها . ((Carp,1966نباشد

 (Lansing and. Hendricks, 1967; Gans, 1967; Keller,1968).مركز رضايتمندياز محله و يا واحدهمسايگي است

اگرچه ممكن است رضايت از همسايگان اهميت كمتري در مقايسه با گذشته داشته باشد، ولي آنها هنوز مي توانند مهم 

خانم خانه دار اسپانيولي مشخص گرديد كه  499باشند، به ويژه خيلي خوب و ياخيلي بد باشند. در مطالعه اي در مورد 

 .ر مهمي در رضايت از سكونتگاه است، حتي مهم تر ازعوامل عيني واحد مسكونيهمسايگان و همبستگي محله ايعامل بسيا

عامل اجتماعي ديگر،مشابه بودن همسايگان است. هنگامي كه فرد احساس مي كند همسايگان مشابه وي هستند، رضايت 

 (.1833،31از سكونتگاه بيشتر است )گيفورد، 

حدهاي مسكوني و محله يا واحدهاي همسايگي به طور وا معيار دو در رضايت ميزان به سكونتي محيط از رضايتمندي

 ,Galster andHesser,1981 ) هاي شخصي، فرهنگي، و اجتماعي وي به طور غيرمستقيم بستگي دارد مستقيم، ويژگي

735-758). 

از  كيي عنوان به سكونتي واحدهاي از رضايت ميزان سكونتي، هاي محيط كيفيت به مربوط تحقيقات تجربي هاي مدل در

 معيارهاي اصلي مطرح شده ا ست. 

 به عنوان یک قرارگاه رفتاری اپارتمانیساختمان های  -5

اولين بار توسط راجر باركرو همكارانش براي تجزيه و تحليل محيط هاي اجتماعي و كالبدي ابداع گرديد ،  قرارگاه رفتاري

الگوهاي رفتاري فرافردي به معني رفتارهايي مي پردازد كه به طرز به بررسي  "روانشناسي اكولوژيک"باركر تحت عنوان 

 .(11، 1832جمعي و در قرارگاه هاي رفتاري ارائه مي شوند)مرتضوي، 

 ( 123 ، 1838  ، لنگ:)زيراست اجزاي شامل كه است شده گرفته نظر در  مكان، و  فعاليت، از پايدار تركيبي رفتاري قرارگاه

  ،تكرار يا الگوي جاري رفتارفعاليتي بازگشت كننده و قابل -1

 ،طرح خاصي از محيط و يا محيط كالبدي -2

  ،رابطه سازگار بين اين دو يا همساختي -8

در طراحي قرارگاه رفتاري ، محيط ساخته شده را نمي توان قضاي تثبيت شده به حساب آورد. محيط هاي با طراحي خاص 

در نتيجه هر طرح خاص ،يک فعاليت را بهتر از فعاليت هاي ديگر معموال براي يک الگوي جاري رفتار طراحي مي شوند 

تامين مي كند. شهرها و ساختمان هايي كه تطبيق پذير و انعطاف پذيرند، حتي اگر طراحي آن ها سازگاري بين رفتار و 

 .محيط را به خوبي تامين نكند، به حياط خود ادامه مي دهد



رفتاري، نسبت به مطالعه سطحي كاربري زمين و گونه هاي ساختمان، مباني بسيار مفاهيم نظام هاي رفتار و قرارگاه هاي 

اين مفاهيم مبناي روشني براي تحليل الگوهاي موجود و مطلوب رفتار و  .غني تري را براي شناخت محيط فراهم مي كند

 دارند و بنابراين به داليل اقتصاديبسياري از افراد به چيزهايي كه نمي توانند داشته باشند تمايل  .محيط كالبدي هستند

و يا ساير داليل، آنها بايدمحلي را كه تمايل كمتري به آن دارند برگزينند. وقتي آنچه را كه تمايل داريم مي توانيم انتخاب 

مطالعات اوليه مربوط به رضايتمندي، بيشتر براساس ديدگاه .(869 -1833،855كنيم، رضايت مان جلب مي شود.)گيفورد، 

اي تک بعدي دنبال شده است. به عنوان مثال برخي از محققان، مراحل درک ميزان رضايتمندي افراد را با ديدگاه ادراكي ه

توصيف كرده اند، بدين ترتيب كه شخص با توجه به مجموعه اي از نيازها و آرزوهايي كه دارد، شرايط فعلي سكونتي اش 

هاي شخص، مجموعه  نيازها و آرمان (Micheison,1966,355-360).كند واحد همسايگي( را ارزيابي مي -)واحد مسكوني 

اي از هر دو ويژگي هاي فردي )همچون طبقه اجتماعي، مرحله زندگي و نظاير آن ( و نيز معيارهاي فرهنگي تأثيرگذار بر 

ي باشد كه فرد براي چنانچه شرايط فعلي در سازگاري نزديک با همان چيز.(Schmid et al., 1979, 105-130)روي فرداست

نيازها و آرمان هايش تعريف كرده است، رضايتمندي حاصل مي گردد. در غيراين صورت، دو حالت امكان پذير است. حالت 

اول مربوط به افراد معتقد به تقدير و سرنوشت است،اين افراد با تطبيق دادن ناسازگاري از طريق تجديدنظر كردن درنيازها 

 ,Marcuse)ا از طريق تغيير ايجاد كردن در ارزيابي شرايط فعلي، رضايتمندي شان را ايجاد مي كنندو كاستن آرمان ها و ي

 كه  حالت دوم مربوط به افرادي است كه به هيچ طريقي نمي توانند خود را با شرايط فعلي سكونت.(193-217 ,1971

 از هم شان نارضايتي كاهش براي تالش مستعد موارد، بيشتر در افراد اين. دهند وفق  است شده نارضايتي ايجاد  موجب

شرايط در واحد مسكوني از طريق تعميريا نقل مكان به شرايط  دادن تغيير وسيله به هم و نيازها در كردن تجديدنظر طريق

سكونتي درميان پژوهشگران، ميزان رضايت از نواحي .(Morris et al., 1976,309-320)مسكوني با سازگاري بيشتر هستند

و عوامل تأثيرگذار بر روي آن، كمتر از ديدگاه رفتاري بررسي شده است. ازجمله افرادي كه در اين زمينه كار كرده اند مي 

تحقيقي بر روي رضايتمندي وارزيابي سكونتي انجام دادند. آنها  1113اشاره كرد كه در سال  ،و آراگونز ،آمريگو  توان به

رجه رضايتمندي سكونتي ارتباط معناداري دارند، شناسايي كنند. نتايج اين كار سعي كردند تا مدل هاي رفتاري را كه با د

نشان داد كه به طور كلي ساكناني كه درصدد اصالح )بهبود( خانه بر نيامده بودند و ياعكس العملي درخصوص مهم ترين 

حتماالً، نياز براي اقدامات اصالح و مسائل محل سكونت شان انجام نداده بودند، در مقايسه با بقيه افراد راضي تر بودند)ا

 بهبود شرايط موجود، نشان دهنده نارضايتي است(.

هاي مكرر با همسايه ها با رضايتمندي سكونتي )با درصد  تفعاليت هاي واحد همسايگي و مالقاچنين، شركت در هم

سكونتي، بخشي از حوزه  از آنجا كه رضايتمندي. ((AmerigoandAragones,1997,47-57بااليي( رابطه داشته است

رضايتمندي از زندگي در معناي عام به شمار مي آيد، يكي از مطالعه شده ترين موضوعات در زمينه محيط مسكوني قلمداد 

 .(Ge and Hokao،2006) مي شود.

. ستا شده مطرح سكونتي نواحي در محيط كيفيت ميزان سنجش با مرتبط تحقيقات در مندي رضايت اخير، هاي دهه در

, عنوان شده است و كيفيت ،چندبعدي و مراتبي سلسله مفهومي  صورت به شهري مسكوني هاي محيط كيفيت كه ازآنجا

 .Van poll, 1997,151)) وصيف ميشودمحيط از طريق چندين ويژگي اساسي ت

 سال رد  ،و مارانز ،لنسينگ مطرح مي گردد. در مطالعه اي كه ،ويژگي هايچندگانه با مفهومي صورت به نيز رضايتمندي لذا

 ترتيب بدين و گرديد مطرح محيطي كيفيت ميزان سنجش اصلي معيارهاي از يكي رضايتمندي دادند، صورت 1161

 كه يهاي ويژگي واسطه به را رضايتمندي و رفاه احساس باال، كيفيت با محيط»: كردند تعريف چنين را محيط كيفيت

-Lansing and Marans, 1969, 195«.)منتقل مي كندش جمعيت به باشد، سمبليک يا و اجتماعي فيزيكي، است ممكن

 حيطم كيفيت ادراک سنجش براي عام معياري عنوان به رضايتمندي مختلفي، پژوهشگران  بدين ترتيب از ديدگاه(. 199

  .است شده مطرح
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مصالح(، مالكيت و نحوه تصرف و از نظر شاخص هاي اجتماعي كيفي )ميانگين سطح زيربناي واحدهاي مسكوني، دوام 

امكانات زيرساختي و خدمات اساسي واحدهاي مسكوني روند روبه رشدي )بهبودي نسبي( داشته اند. از اين رو برنامه ريزان 

و مديران مسكن بايد از يک سو به اهميت شاخص هاي اجتماعي در بهبود كيفيت مسكن توجه نموده و از سوي ديگر 

تباط با كليه عوامل مربوطه اعم از كمي و كيفي مورد بررسي و امعان نظر قرار دهند، همچنين با مسئله مسكن را در ار

ديدي جامع و همه سونگر و به طور اساسي و جدي تر نقش شاخص هاي اجتماعي را در برنامه هاي توسعه مسكن لحاظ 

 .كنند

 از آگاهي موجود، وضع شناسايي در تواند مي  رضايتمندي مورد در ويژه به  الگوهاي ارزيابي از محيط هاي سكونتي

تمالي با هدف ارتقاي كيفيت محيط هاي سكونتي مؤثر واقع گردد. در اينزمينه يكي اح نواقص و ها كاستي نقاطقوت،

ازبهترين الگوهاي ارزيابي، استفاده از ديدگاه هاي ساكنان درخصوص محيط هاي سكونتي شان است كه در قالب الگويسلسله 

ي از اجزاي سازنده رضايتمندي از محيط هاي سكونتي به صورت غيرمستقيم استفاده مي گردد. در پژوهشحاضر، به مراتب

منظور سنجش ميزان رضايتمندي ساكنان مجتمع زيتون از واحدهاي سكونتي شان از همين روش استفاده گرديد ولي به 

ه تحليل و ارزيابي نرسيد، لذا نتيجه گيري به طور كامل علت كمبود وقت، داده هاي بدست آمده از پرسشنامه ها به مرحل

ارايه نشده است ولي آنچه از مطالعات انجام شده و ديدكلي به پرسشنامه ها بر مي آيداين است كه رضايتمندي افراد از 

 . ساكنان ازواحدهاي سكونتي شان در حد متوسط بوده است، به طوري كه با ايده آل آنها از واحدهاي سكونتي فاصله دارد

معيار سازنده رضايتمندي از واحدهاي سكونتي، از امنيت، بهداشت، منظر ومديريت مجتمع راضي، روابط همسايگي نسبتاً  6

راضي، و از ساير موارد تقريبا ناراضي بودند، به طوري كه اغلب معيارهاي رضايتمندي از واحدهاي سكونت در سطح متوسط 

 كيفيتي قرار گرفته اند. 

له راهكارهاي پيشنهادي مطابق با ارزيابي ساكنان از وضع موجود، مي توان به ارتقاي كيفيت تسهيالت مجتمع از ازجم

طريق انتخاب هيئت مديره كارآمد در بلوک ها و نظارت بر كار آنها از طريق واحدهاي دولتي ذي ربط، ارتقاي وضعيت 

  .كرد اشاره مجتمع سطح در عمومي خدمات ارائه و همسايگي روابط تقويت منظور به محله اجتماعي  فرهنگي
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