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        چكيده:چكيده:چكيده:چكيده:

 عرصه در عملكرد، ترين اساسي و ترين پيچيده عنوان به مسكوني هاي برج

 و رفتار بر زيادي بسيار تاثيرات ميتواند و آيد مي حساب به بيستم قرن معماري

 تعداد براي است گاهي سكونت مسكوني ها برج. باشد داشته ساكنين روابط

 مسكوني مرتبه بلند يك طراحي در موارد اكثر در ها،كه خانواده و افراد زيادي

 رفع و بهبود به توجه و ،بوده افراد زندگي براي محلي طراحي به توجه فقط

 سالمت رفاه، امنيت، تفريح، آرامش، همچون روزمره ساكنين واساسي  نيازهايي

 آنجا از محيط يك از رضايت احساس. است نگرفته قرار توجه مورد ساكنين... و

 روند در محيط مثبت تاثيرات سبب ميتواند كه است تاثيرگزار و مهم بسيار

بنابرين اين مطالعه  .گردد است گيري شكل حال در محيط آن در كه روابطي

رابطه با ده در تعاريف و مدل هاي مختلف ارايه شبررسي  سعي دارد با

گذار بر بهبود خوداتكايي در بلند مرتبه هاي و عوامل تاثير رضايتمندي سكونتي

مطالعه  با توجه به تجربه كشور مالزي وفهرستي از متغير هاي موثر را مسكوني 
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از  رضايتمندي و نيازهاي ساكنين در مجتمع مسكوني اي پي اس شيرازبر روي 

  پژوهش از نوع نظري و كاربردي بوده.  . اينتدوين نمايدطريق پرسشنامه 

 بهبود بر تاثيرگزار عوامل شناسايي به توجه با كهبررسي ها نشان ميدهد 

 هر فردي رشد براي  الزم شرايط بتوان مسكوني هاي برج معماري در خوداتكايي

 هر عاليق و رواني و روحينيازهاي  حسب بر و كرد فراهم را خانواده اعضا از يك

 فراهم را رواني و روحي آسايش كسب و فعاليت انجام براي مناسب فضاي فرد

 ساكنين نيازهاي روي بر مطالعه نتايج به دست آمده نشان ميدهد. آورد

خوداتكايي  بهبود بر موثر عوامل از بتواند طراحي در آنها به پاسخ و ها بلندمرتبه

 .باشد سكونتي رضايتمندي نتيجه در رواني و روحي نيازهاي و برطرف كننده 

همچنين با توجه به اشتراك برخي از متغييرهاي تاثيرگذار بر ميزان 

رضايتمندي، بسياري از اين عوامل از ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي كشور و 

  جامعه مورد مطالعه تبعيت ميكنند. 

  

  

        واژگان كليدي:واژگان كليدي:واژگان كليدي:واژگان كليدي:

 بهبود، رضايتمندي سكونتي نيازهاي ساكنان، مسكوني، يهابلندمرتبه 

  خوداتكايي، واحد همسايگي و مشاع.

  

مقدمه:مقدمه:مقدمه:مقدمه:- - - - 1111         

 همچون( فردي هاي ويژگي دو هر از اي مجموعه شخص، آرمانهاي و نيازها

 بر تأثيرگذار فرهنگي معيارهاي نيز و)  آن نظاير و زندگي مرحله اجتماعي، طبقه

 باشد چيزي همان با نزديك سازگاري در محيطي شرايط چنانچه است فرد روي
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 مي حاصل رضايتمندي است، كرده تعريف هايش آرمان و نيازها براي فرد كه

 باشد شده طراحي كنندگانش استفاده نيازهاي با مرتبط كه محيطي. گردد

 واسطه به را رضايتمندي و رفاه احساس و ببرد باال را محيط كيفيت ميتواند

 جمعيتش به باشد، سمبليك يا و اجتماعي فيزيكي، است ممكن كه هايي ويژگي

 كه ساكنين متفاوت نيازهاي مجموع .در)1371،(چيرمايف و همكارانكند منتقل

: همچون نيازهايي شامل شود توجه آنها به مسكوني هاي برج طراحي در بايد

 سالمت و رواني آرامش خطر، از بودن دور و امنيت احساس خانه، دروني آسايش

 دسترسي محيط، به تعلق اجتماعي، تعامالت رفاهي، امكانات و تسهيالت روحي،

 در جو و جست است. ها هزينه و فسيلي سوخت در جويي صرفه و مناسب هاي

 ميتواند طراحي در آنها به پاسخ و ها مرتبه بلند ساكنين هاي نياز شناخت جهت

 و رواني و روحي خود اتكايي و برطرف كننده نيازهاي بهبود در موثر عوامل از

 بسيار آنجا از محيط يك از رضايت احساس. شود ساكنين رضايتمندي همچنين

 كه روابطي روند در محيط مثبت تاثيرات سبب ميتواند كه است تاثيرگزار و مهم

مسكن يا فضاي .)1387(سياح،گردد است گيري شكل حال در محيط آن در

زندگي بايد از دو جهت داراي كارايي باشد يكي از جنبه مادي يعني ايجاد 

دسترسي مناسب، درجه حرارت مطلوب، فشار مناسب، رطوبت، كوران محيطي با 

هوا و نور مناسب و نظاير آن و ديگري از نظر جواب گويي به نياز هاي معنوي 

مردم يعني ايجاد فضاي مناسب با طرز زندگي و نوع فرهنگ و آداب و رسوم 

د سبب ، اين دو شرط اگر با هم به كامل ترين نحوه جمع شوند ميتواناجتماعي

ايجاد حس مطلوبيت و رضايت از مسكن گرديده و همچنين باعث بهبود 

        .)1968(گيديون،خوداتكايي در محيط هاي مسكوني ميشود
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        مسكوني:مسكوني:مسكوني:مسكوني:    بلندمرتبه هايبلندمرتبه هايبلندمرتبه هايبلندمرتبه هاي    بابابابا    مرتبطمرتبطمرتبطمرتبط    نظرياتنظرياتنظرياتنظريات    وووو    مفاهيممفاهيممفاهيممفاهيم    - - - - 2222    

 مسائل تحليل و تجزيه در بلندمرتبه هاي مسكوني به مربوط تعاريف شناخت

 الگوي دو به كلي طور به توان را مي شهري مسكن. دارد بسزايي اهميت مربوط

 گروه دو به توان مي نيز را ها آپارتمان. كرد تقسيم آپارتماني و خانواري تك

 آن از بيش و طبقه، 8 تا متعارف هاي ساختمان آن، در كه نمود تقسيم اصلي

 كه داشت توجه بايد. (Chiara & crosbi, 1995)شود مي ناميده برج يا بلندمرتبه

 يك ساختماني بلوك تعدادي چيدن معناي به بلندمرتبه هاي مسكوني طراحي

 باز فضاي آوردنفراهم  فضايي، محصوريت ايجاد بلكه نيست، هم كنار در شكل

 شهري فضاي و ساختماني توده بين اي زيباشناسانه تركيب ايجاد و كيفيت با

 هاي بلوك بين فاصله تعيين نحوه. گردد انديشيده بلوكها جانمايي در بايد

 و وسبز، باز فضاي اتومبيل، توقف و آمد و رفت و نورگيري جهت نيز ساختماني

 طرحي يعني باز، فضاي و ساختماني هاي بلوك بين ارتباط تنظيم كلي طور به

 تجمع فضاي( مثل اي ويژه كاركرد و مفهوم و ميشود تعريف باز فضاهاي براي كه

 زمين دوچرخه، پياده، مسيرهاي كودكان، بازي محل عمومي، باغچه عمومي،

 برخوردار خاصي اهميت از شود مي قائل كه) غيره و بازي هاي

 تقاضاي متراكم و بلندمرتبه هاي ساختمان در زندگي  ).1387(عزيزي،ميشود

 تأمين منظور به همسايگي واحد سبز فضاهاي. است نكرده برطرف را سبز فضاي

 ايجاد ، كودكان بازي مانند فراغت اوقات در ها فعاليت از مشخصي محدوده

 مي طراحي زيبا طبيعي مناظر ايجاد و اجتماعي روابط برقراري آرامش،

 قرار معقول فاصله با محلي در بايست مي فضاها اين .(morancho,2003)شوند
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 شان فرزندان و خانواده براي ايمن و راحت بايد ها آن دسترسي خصوصاً و بگيرند

 يك صحيح و مناسب كنترل و قرارگيري،طراحي وسيله به زندگي كيفيت. باشند

 بلقا اجتماعي مختلف هاي گروه براي توانند مي ها آن. يابد مي افزايش پارك

 ها آن عالوه، به. بردارند قدم اجتماعي روابط ايجاد جهت در و باشنددسترس 

 رفع هوا، جريان و خورشيدنور  به دسترسي قبيل از مهمي محيطي عملكردهاي

 را آن تكنندگان درياف و صدا توليد منبع بين صوتي مانع ايجاد و هوا آلودگي

 هاي ساختمان در افراد از كمي درصد تنها كه جا آن از .شوند مي باعث

 اين در ميتواند مله مواردي كهج از دارند، اجتماعي روابط يكديگر با بلندمرتبه

 باز فضاهاي و بازي هاي زمين گياه، وجود بصري، تمركز ايجاد باشد مؤثر زمينه

 مجتمع در موجود باز فضاهاي از استفاده به زيادي عالقه اغلب افراد باشد مي

  .(jim & chen, 2010)ارندد حضور و مسكوني هاي

سازي:سازي:سازي:سازي:    بلندمرتبهبلندمرتبهبلندمرتبهبلندمرتبه- - - - 3333             

 افزايش و جمعيت رشد محصول عنوان به ارتفاع در سازي بلندمرتبه راهبرد

 هاي دهه در ساز، و ساخت جهت مناسب زمين كمبود همچنين و شهرنشيني

 به توجه با ساختماني گونه اين لگيري شك و رشد. است يافته رواج اخير

 محدودي با آن مثبت آثار كنار در طبيعتاً مسأله، اين هاي ويژگي و خصوصيات

 گذشته، در شهرها ترين موفق.)1380(گالبچي، است مواجه نيز تهديداتي و تها

. داشتند قرار طبيعت با ويژه تعادل يك در ها ساختمان و مردم كه بودند نهاييآ

 در يا يكنند م عمل طبيعت برخالف بلندمرتبه هاي ساختمان كه حالي در

 انسان خود خالف بربلندمرتبه  هاي ساختمان. محيط برخالف مدرن، اصطالح
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 انزوا اين و يكنند م دور و منزوي بقيه از را او كه دليل اين به يكنند، م عمل نيز

 افزايش به رو روند اين ميان در. باشد مي جرم ميزان افزايشدر  اساسي عامل

 آن كه دليل اين به يبينند؛ م آسيب بيشتر مراتب به كودكان سازي، بلندمرتبه

 بلندمرتبه. يدهند م دست از كودكان ديگر و طبيعت با را شان مستقيم رابطه ها

 طبيعي عملكردهاي جلوي كه رو اين از يكند، م عمل هم جامعه خالف بر سازي

 عالوه به. ميگيرد را )غيره و محله خانواده، قبيل از( اجتماعي واحدهاي نرمال و

 عمل هم خدماتي و ارتباطي نقل و حمل ههاي شبك خالف بر سازي بلندمرتبه

 جادها در حد از بيش ترافيكي بار باالتر، تراكم سمت به را ها آن زيرا يكند، م

  .(blake,1972)ميكنند هدايت

                كيفيت زندگي:كيفيت زندگي:كيفيت زندگي:كيفيت زندگي:----1111- - - - 3333

 كيفيت زندگي معموال به محيطي كه مردم در آن زندگي ميكنند بستگي دارد.

كيفيت زندگي در يك محيط مسكوني بيشتر در ارتباط با گروهي از مردم است 

كه شرايط محيطي، اجتماعي و كالبدي مشتركي دارند. پس واجد ارزش عيني 

ديگر كيفيت زندگي به عنوان احساس و ادراك بهزيستي فردي و از طرفي است. 

منظور  ن لحاز ارزش ذهني را در بر ميگيردرضايتمندي فرد از زندگي خود و از اي

از كيفيت زندگي توجه به شاخص هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و محيطي 

در دو وجه كمي و كيفي در برنامه ريزي شهري است. جوهر اصلي كيفيت 

و معنوي انسان به طور توامان  ندگي شهري، تامين و ارضاي نيازهاي ماديز

حوزه هاي متنوعي تاثير مي پذيرد كه كيفيت زندگي از  .)1386،77(كوكبي،است 

محيط كالبدي شامل شرايط مسكن، واحد  حوزه اصلي عبارتند از: 4در 
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فاميلي،  همسايگي و ساير عناصر، جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي مانند روابط

همسايگان، حس تعلق به محله، جنبه اقتصادي از قبيل اشتغال، خصوصيات 

 خرده فروشي و  جنبه هاي خدمات عمومي كه ساكنان بدان دسترسي دارند

خدمات رفاهي و حمل و نقل و مواردي از اين  مانند پليس، ايستگاه آتش نشاني،

       (potter & cantarero,2006).قبيل

                ي در بلندمرتبه هاي مسكوني:ي در بلندمرتبه هاي مسكوني:ي در بلندمرتبه هاي مسكوني:ي در بلندمرتبه هاي مسكوني:خوداتكايخوداتكايخوداتكايخوداتكاي- - - - 2222----3333    

 آينده در ميتواند كه ميدهد ارائه را معماري استراتژي نوعي خوداتكا برج    

 كار محل ها، گاه سكونت. باشد داشته شهرها بناي تجديد براي بسياري ضرورت

 توليدات و فراغت اوقات كردن سپري براي كه فضاهايي تجاري، فعاليت و

 شده ساخته شهري فضاي در همگي ).1387(سياح،ميشود گرفته نظر در فرهنگي

 مسير و آميخته هم در شدن، متحول زمان شرايط حسب بر ها، بلندمرتبه توسط

 كردن يكپارچه سوي به است حركتي واقع در ميكنند، كوتاه را ها جايي جابه

 اتكا خود مسكوني برج يك كمبودتعاوني. سيستم يك در شهر از هايي قسمت

 نيازهاي بهبود به گاهي سكونت هاي واحد طراحي بر عالوه بتواند كه مدرن

 كمك ساكن افراد سني بازه به توجه با خود درون در ساكنينش رواني و روحي

 پيدا ضرورت آنجايي از امر اين.ميخورد چشم به پيش از بيشتر ايران در كند

 تعلق و آرامش احساس بهبود در ميتواند خودكفا مسكوني برج طراحي كه ميكند

 از آن ساكنان و باشد موثر بسيار خود ساكنين جسمي و روحي وسالمت امنيت و

 روابط نهايتا در و ميكنند بيشتري آرامش احساس محيط آن در فعاليت و بودن

 در خوداتكايي. شد خواهد بيشتر افراد بر محيط تاثير و گرمتر برج محيط در
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 و اصلي  پايه واقع به و   شود مي محسوب ها انديشه و مفاهيم جمله از اول درجه

 آدمي كه شود مي حاصل هنگامي معرفت و شناخت. است شناسي جهان اساسي

 پيش آن نشيب و پرفراز راه در و بردارد گام خوداتكايي و خودشناسي جاده در

 زواياي از تواند مي كسي هر و دارد مختلفي هاي جنبه خودشناسي اين. برود

 و جسمي خود به توان مي ها جنبه اين  جمله از .بپردازد خود شناخت به مختلفي

 و روحي زاويه از يا پرداخت، شخص هر جسمي هاي ويژگي و جسم شناخت

 به يا كرد بررسي ديگران با مواجهه در را خود پرداخت، خود شناخت به رواني

 عنوان به توانند مي موارد اين همه. پرداخت طبيعت با آن ارتباط و خود رابطه

 از پس تواند مي شخص. رود كار به من يا خود مفهوم شناسايي و شناخت متعلق

 ها، توانايي ارزيابي به خودشناسي، مفهوم انتزاعي تبيين و تحليل مرحله

 خود زندگي براي ريزي برنامه به آنگاه و پرداخته خود... و كمبودها ها، ظرفيت

        . )1994(لنگ،بپردازد

        ::::مدل آمريگومدل آمريگومدل آمريگومدل آمريگو- - - - 4444    

چهار چوب نظري آميرگو فراتر از يك مدل رضايتمندي از مسكن است و نحوه 

ين ديدگاه خاستار و محيط زيست وي را بررسي ميكند. اارتباط متقابل بين فرد 

تحقق ارتباط پويا بين فرد و محيط زيست و تحليل فرايندي معرفتي، حسي و 

 .(Ameigo & ignancio,1997,47)ي است كه در اين ارتباط رخ ميدهد رفتاري ا

مدلي كه آمريگو ارايه ميدهد تصويري از رضايتمندي است كه در شكل زير 

  :نمايش داده شده
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  )مدل آمريگو در تعيين رضايتمندي سكونتي)مدل آمريگو در تعيين رضايتمندي سكونتي)مدل آمريگو در تعيين رضايتمندي سكونتي)مدل آمريگو در تعيين رضايتمندي سكونتي1111شكل شماره(شكل شماره(شكل شماره(شكل شماره(

 

(Amerigo & Ignacio,1977:ماخذ:ماخذ:ماخذ:ماخذ) 

در اين مدل ويژگي هاي عيني محيط مسكوني پس از ملحوز نمودن ويژگي هاي 

فرد؛ ارزيابي شده، ذهني ميگردند و باعث افزايش ميزان  شخصي توسط

رضايتمندي از محيط ميگردد. ويژگي هاي فردي نيز در سه سطح معرفتي(علم و 

. آگاهي)، عاطفي و رفتاري در ارتباط متقابل مدل مفروض در نظر گرفته ميشود

در سطح معرفتي شاخص كيفيت مطلوب مسكن بررسي ميشوند كه ساكنان با 

و  ي به آن محيط ارزيابي ميكنند. در سطح عاطفي، ارتباط متقابل فردآگاه

محيط با شكل گيري رضايتمندي از مسكن تعريف شده است كه اين خود امري 

پرداخته ميشود كه اگر فرد  ذهني است و در سطح رفتاري نيز به اين موضوع

فتاري نظر مثبتي نسبت به محيط سكونتش داشته باشد و از آن راضي باشد، ر



 

10 

 

متناسب با اين ديدگاه خواهد داشت كه معموال در جهت بهبود شرايط فعلي 

وحله اول بر پايه  درانتخاب مسكن . )(l.day,2006,26محيط اقدام مي نمايد 

اولويت هاي خانوارها شكل ميگيرد. در توصيف انتخاب هاي مسكن نه تنها 

بايد در تخاب خانوارها هم اولويت ها مهم هستند، بلكه تاثير غيرمستقيم آزادي ان

درك اولويت هاي آنان در نظر گرفته شود. اوال منابع و محدوديت ها در سطح 

فردي، آزادي انتخاب را تشكيل مي دهند. در مدل مذكور هم اولويت ها هم 

منابع/محوديت خانوارها با مشاغل آنها در حوزه هاي مختلف زندگي مرتبط شده 

خانوار، و بازار مسكن. ثانيا آزادي انتخاب از طريق است: تصحيالت، بازار، كار، 

خانوارها با فرصت ها و محدوديت هاي بازار اجتماعي مسكن مشخص ميشود. 

توزيع جغرافيايي واحدهاي مسكوني، ميزان فراهم بودن و دستيابي به واحدهاي 

مسكوني و نيز مقررات تخصيص بخش استيجاري سر و كار دارند. بنابرين تصور 

د مطابقت مناسب ميان اولويت هاي مسكن و انتخاب مسكن منجر به ميشو

بهبود خوداتكايي و رضايتمندي سكونتي خواهد شد و عدم مطابقت ميان اين 

با توجه به  .(wendaeta,2007,37)مقوالت نارضايتي را به دنبال خواهد داشت

موارد مطرح شده ميتوان به يك رابطه معنادار بين متغيرهاي كالبدي، اجتماعي، 

  . ويژگي هاي عيني و ادراك ذهني دست يافت

بلندمرتبه:بلندمرتبه:بلندمرتبه:بلندمرتبه:    درساختمانهايدرساختمانهايدرساختمانهايدرساختمانهاي    منديمنديمنديمندي    رضايترضايترضايترضايت    ميزانميزانميزانميزان- - - - 5555         

 بستگي بسياري عوامل به و است پيچيده سكونتگاه از رضايت ميزان گيري اندازه

 سكونتي، محيط از رضايت ميزان بهنوشتار هاي مربوط  (Gifford,1991).دارد

 مختلف شرايط در و شخص هر سوي از رضايت ميزان درك كه دارد آن از نشان
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 اضافه نمونه، براي. است متفاوت فيزيكي، و فرهنگي اقتصادي، شخصي،اجتماعي،

 رضايت بر مؤثر فردي خصوصيات جمله از تجزيه به شخصي هاي ويژگي كردن

 عوامل .(vanpool,1997)ميبرد باالتر را شبيني پي قدرت ها تحليل و توان مي

 به اميد و ها سكونتگاه ساير با مقايسه انتظارات، ها، ارزش شخصيتي، جمعيتي،

 ادراك ميزان روي بر را متغيرها اين تأثير مختلفي پژوهشگران .كرد اشاره آينده

 در رضايت ميزان به سكونتي محيط از رضايتمندي. اند كرده بررسي رضايتمندي

 و مستقيم، طور به همسايگي واحدهاي يا محله و مسكوني واحدهاي معيار دو

 بستگي غيرمستقيم طور به وي اجتماعي و فرهنگي، شخصي،ها ويژگي

 كيفيت به مربوط تحقيقات تجربي هاي مدل در (galster & hesser, 1981).دارد

 از يكي عنوان به سكونتي واحدهاي از رضايت ميزان سكونتي، هاي محيط

 واحدهاي از رضايتمندي جايگاه 1 نمودار در. است شده مطرح اصلي معيارهاي

  :است شده داده نشان سكونتي محيط كيفيت سنجش مدل در سكونتي
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  )عوامل مهم تاثيرگذار بر ميزان رضايتمندي سكونتي2شكل شماره(

 

        ))))1390139013901390از: رفيعيان و مولودي،از: رفيعيان و مولودي،از: رفيعيان و مولودي،از: رفيعيان و مولودي،    : بررسي و تحليل: بررسي و تحليل: بررسي و تحليل: بررسي و تحليلماخذماخذماخذماخذ((((

 خود سكونت محل از ساكنان رضايتمندي ميزان زمينه در نيز ديگري تحقيقات

 است شده پيشنهاد آن سنجش براي نيز متفاوتي معيارهاي و است گرفته انجام

  :است آمده 1 جدول در مطالعات اين چكيده كه

  

  

        مطالعات پژوهشي:مطالعات پژوهشي:مطالعات پژوهشي:مطالعات پژوهشي:----1111- - - - 5555
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 ميزان رضايتمنديميزان رضايتمنديميزان رضايتمنديميزان رضايتمندي)متغيررهاي سنجش )متغيررهاي سنجش )متغيررهاي سنجش )متغيررهاي سنجش 1111جدول شماره(جدول شماره(جدول شماره(جدول شماره(

مطالعات 

پژوهشي     

  معيار

قربانيان     

1390  

ديد و   تسهيالت

  منظر

ويژگي 

هاي 

  كالبدي

روابط 

  همسايگي

بهداشت 

  مجتمع

        امنيت

رفيعيان    

1388  

ديد و   دسترسي

  منظر

ويژگي 

هاي 

  كالبدي

روابط 

  همسايگي

ميزان 

  ترافيك

حس 

تعلق 

به 

  مكان

  تراكم  خوانايي  آلودگي

محمدنژاد 

1387   

دسترس 

  مناسب

ديد و 

  منظر

وحدت 

فضايي و 

  هماهنگي

روابط 

  همسايگي

فضاي 

  سبز

آلودگي   امنيت

  صوتي

  تراكم  چيدمان

 

روش تحقيق:روش تحقيق:روش تحقيق:روش تحقيق:- - - - 5555             

 پرسشنامه توزيع ميداني، مطالعات طريق از الزم اطالعات ابتدا حاضر، پژوهش در

 بررسي ها، آن از نظرسنجي انجاماي پي اس شيراز مجتمع  ساكنان با مصاحبه و

 روش. اند گرديده تهيه ها، نمونه از عكسبرداري و موجود مدارك مطالعه و

 موردي هاي نمونه تطبيقي مقايسه نوع از و تحليلي حاضر، پژوهش در تحقيق

 استفاده نيز كمي ارزيابي و توصيفيتحقيق  هاي روش از اين، بر عالوه. است

رابطه بين بهبود خود  بررسي براي متغيرهايي و معيارها راستا، اين در. ميگردد

با بر طرف شدن تمام  مندي رضايت ميزان اتكايي در بلند مرتبه هاي مسكوني و
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 با و گرديده، مشخص خود ساكناننيازهاي اساسي و روزمره در درون برج براي 

 افزارهاي نرم وسيله به نهايت در. شوند مي امتيازدهي ها آن نظرات به توجه

برآورده شدن  ميزان و ميشود تحليل و تجزيه ها پاسخ تمامي كامپيوتري،

 متغيرها از يك هر از كلي مندي رضايت نيازهاي اساسي و روزمره و همچنين

   .ميگردد محاسبه

پنانگ پنانگ پنانگ پنانگ         بررسي رضايتمندي سكونتي در مالزي(ايالت هاي بررسي رضايتمندي سكونتي در مالزي(ايالت هاي بررسي رضايتمندي سكونتي در مالزي(ايالت هاي بررسي رضايتمندي سكونتي در مالزي(ايالت هاي     - - - - 1111----5555    

                    و ترنلگو):و ترنلگو):و ترنلگو):و ترنلگو):

نيازهاي ساكنين و رضايتمندي مطالعه صورت گرفته در مالزي به بررسي 

سكونتي، در مسكن ارزان قيمت ساخته شده توسط بخش خصوصي در دو ايالت 

وامل ايجاد پنانگ و ترانگانو پرداخته است. نتايج حاصل از اين تحقيق با تايين ع

كننده نارضايتي سكونتي، معيارها و شاخص هايي را ارايه ميدهد كه بايد براي 

مسكوني مطلوب و استاندارد و مرتبط با نيازهاي  طراحي يك بلند مرتبه

منبع اصلي اطالعات تحقيق پرسشنامه هاي  ساكنينش بايد به آن ها توجه گردد.

تكميل شده توسط ساكنين واحد هاي بلند مرتبه مسكوني ايلت هاي مذكور 

  است.

  

  

  پرسشنامه مورد نظر در شش سطح اصلي تنظيم شده كه عبارت است از:



 

15 

 

مشخصات سرپرستان خانوار، اطالعات مربوط به خانواده و نياز هاي هر خانواده با 

سطح رضاتمندي خدمات توجه به بازه سني اعضا خانواده، وضعيت مالكيت، 

تسهيالت و زيرساخت هاي ايجاد شده در برج مسكوني، سطح رضايتمندي از 

مربوط به  واحدهاي همسايگي و محيط اطراف و همچنين بخش آخر پرسشنامه

سواالتي در ارتباط با تمايل به نقل مكان از اين مساكن و به بيان علت اين جابه 

  جايي ميپردازد.

به عبارتي فرضيه اصلي مطالعات مورد نظر به اين صورت بوده كه ارتباط بين 

برآورده شدن نيازهاي اساسي و روزمره ساكنين در داخل برج مسكوني و 

كلي در رابطه با واحدهاي مسكوني، خدمات ارايه رضايتمندي سكونتي به طور 

توسط بخش خصوصي، تسهيالت و زير ساخت هاي واحد هاي همسايگي  شده

  عامل مذكور است. ميباشد و سطح رضايتندي سكونتي تابعي از سه

        نتايج حاصل از تحقيق:نتايج حاصل از تحقيق:نتايج حاصل از تحقيق:نتايج حاصل از تحقيق:- - - - 2222----5555    

بر در برج هاي مسكوني بلندمرتبه در ايالت هاي پنانگ و ترنگانو، عوامل موثر 

بهبود خوداتكايي و رضايتمندي سكونتي در سه گروه اصلي واحدهاي مسكوني، 

محيط خدمات ايجاد شده توسط طراحان برج، تجهيزات واحدهاي همسايگي و 

شاخص مهم به عنوان  30پيرامون مورد بررسي قرار گرفته كه از اين ميان 

د اتكايي و در عوامل تاثير گزار بر برآورده شدن نيازهاي ساكنين و بهبودخو

شاخص هايي كه در اين بخش ارزيابي  نتيجه رضايتمندي سكونتي ميشود.

  گرديده اند عبارت است از:
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اندازه آشپزخانه، اتاق نشيمن، اتاق ناهار خوري، اتاق خواب، سرويس هاي 

بهداشتي، تاسيسات ساختماني و مديريت، تهويه، تعداد و كيفيت پريزهاي برق، 

تجهيززات مربوط به جمع آوري تجهيززات مربوط به خشك كردن لباس ها، 

  زباله( شوتينگ) و سر و صدا.

و تسحيالت ايجاد شده توسط طراحان و  در سطح بعدي كه مربوط به خدمات

سازندگان برج در فضا هاي مشاع واحدهاي مسكوني است، پنج شاخص تامين 

آب، جمع آوري زباله، سيستم برق كشي، تاسيسات ساختمان و امنيت و آسايش 

شناسايي شده است.  در ارتباط با بررسي برآورده شدن نيازهاي ساكنين و در 

ي از تجهيزات و تسهيالت واحدهاي همسايگي كه نتيجه رضايتمندي سكونت

آسان در  توسط بخش عمومي ايجاد ميشوند، شاخص هاي همچون دسترسي

خدمات و رفع نيازهاي هر فرد ساكن در  درون برج و طراحي فضاهايي مرتبط با

فروشگاها، مكان هاي درون فضاي مشاع برج، دسترسي آسان به خدمات درماني، 

دكان، مكان هاي ارايه تسهيالت به معلولين و محوطه مذهبي، محل بازي كو

پاكينگ واجد اهميت بسيار زياد در طراحي پيش از اجراي بلند مرتبه هاي 

 13شاخص نارضايتي در ايالت پنانگ و  10وجود  مسكوني شناخته شده اند.

شاخص نارضايتي در ايالت ترانگو ارايه شده كه عبارت است از: تسهيالت مربوط 

و نقل عمومي، عدم طراحي يا طراحي نا مناسب فضاهاي جمعي،  به حمل

طراحي بدون امنيت فضاهاي پاركينگ، عدم توجه به تسهيالت براي معلولين و 

  امنيت آنها، طراحي نا مناسب آشپزخانه و اتاق ناهار خوري.
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بررسي ميزان خوداتكايي و رضايتمندي سكونتي در بررسي ميزان خوداتكايي و رضايتمندي سكونتي در بررسي ميزان خوداتكايي و رضايتمندي سكونتي در بررسي ميزان خوداتكايي و رضايتمندي سكونتي در - - - - 4444----5555    

            مجتمع مسكوني اي پي اس:مجتمع مسكوني اي پي اس:مجتمع مسكوني اي پي اس:مجتمع مسكوني اي پي اس:

گلدشت در شيراز واقع شده است. اين مجتمع مسكوني اي پي اس در خيابان 

بلوك  4مترمربع است كه مشتمل بر  12000زيربنايي بالغ بر مجموعه داراي 

  واحد مسكوني است. 320طبقه اي و در مجموع شامل  14

        روش تحقيق:روش تحقيق:روش تحقيق:روش تحقيق:- - - - 5555----5555    

همچنين جامعه آماري در اين تحقيق ساكنين برج مسكوني اي پي اس هستند، 

روش مورد استفاده به منظور بررسي ميزان برآورده شدن نيازهاي اساسي و 

، روش پيمايشي است و روزمره در درون محيط مشاع برج و رضايتمندي سكونتي

بلوك مذكور  4پاسخ دهندگان با استفاده از روش نمونه گيري ساده تصادفي از 

 85گزيده در نهايت تعداد نفر بر 120انتخاب شده اند. از ميان جامعه آماري 

بايد توجه داشت كه به منظور بررسي سطح رضايتمندي پرسشنامه تكميل شد. 

سطح واحد مسكوني، فضاي  4سكونتي در برج مسكوني مذكور، سواالت در 

مشاع، مجتمع و محله و همچنين روابط همسايگي پرسيده شد. شيوه پرسش 

رضايتمندي و ميزان برآورده شدن  سواالت به اين ترتيب بود كه در ابتدا ميزان

سطح به  4نيازهاي ساكنين از هر يك از اجزا تشكيل دهنده هر يك از اين 

صورت جداگانه مورد پرسش قرار گرفت و در آخر هر بخش نيز يك سوال در 

از كل  و خوداتكايي برج در برآورده كردن نيازهاي ساكنين رابطه با رضايتمندي

 سطح مذكور مطرح شده است.
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براي اندازه گيري ميزان خوداتكايي برج در پاسخ به نيازهاي ساكنينش و 

امتيازي لي كرت استفاده شوده، به اين ترتيب  5رضايتمندي سكونتي از مقياس 

گزينه خيلي راضي، راضي، متوسط، ناراضي، خيلي ناراضي  5كه براي هر عامل 

در  از آنها تعلق گرفت.به هر يك  1،2،3،4،5استفاده شد و به ترتيب امتيازهاي 

نتيجه هر چه ميزان رضايت از عاملي بيشتر باشد امتياز آن بيشتر است. پس از 

جمع آوري و استخراج داده ها، و تحليل و ارزيابي آنها، كه نتيجه آن دستيابي به 

طح رضايتمندي سكونتي و ميزان خوداتكايي برج در پاسخ به نيازهاي س

و نيز شناسايي مجتمع مسكوني اي پي اس ساكنينش در انواع محيط هاي 

عوامل موثر در بهبود خوداتكايي و كاهش يا افزايش سطح رضايتمندي سكونتي 

آنان بود. بايد توجه داشت شاخص هاي مورد نظر به منظور تحقق كار عملي و 

طراحي پرسشنامه از تركيب شاخص ها و عوامل به دست آمده از مباني نظري 

تي و نياز هاي اساسي ساكنان (با تمركز بر مدل آميرگو) مدل رضايتمندي سكون

و نمونه موردي كشور مالزي به دست آمده و همچنين سعي شده است كه 

سواالت با شكل سكونتي خانواده هاي ايراني و رفتارهاي ساكنين تطبيق داده 

كه در سواالت اين بخش شود. سواالت شخصي و اطالعات مربوط به خانواده 

ست تا موضوعات مرتبط با ميزان برآورده شدن نيازهاي اساسي و سعي شده ا

روزمره ساكنين و همچنين سطح رضايتمندي از هر يك از اين فضاها پرسيده 

ميزان تاهل، وضعيت سواالت شامل سن، محل تولد، ميزان تحصيالت، شود. 

  اشتغال و مشخصات اعضا خانواده است؛
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        نتيجه گيري:نتيجه گيري:نتيجه گيري:نتيجه گيري:- - - - 6666    

رضايتمندي سكونتي به عنوان يك مفهوم چند عاملي در ارتباط مستقيم است 

با خوداتكايي در مجتمع ها و برج هاي مسكوني. اين نظريه بر پايه تفاوت بين 

از موقعيت وحدهاي مسكوني و زندگي واقعي خانواده ها و آرزو ها و نيازهاي آنها 

ي زماني حاصل ميشود محيط اطراف آن شكل گرفته است و رضايتمندي سكونت

با  كه نيازها، آرزوها و خاسته ها ساكنين در طراحي اوليه به كار گرفته شود.

بررسي تعاريف و نظريه ها، تجربه كشور مالزي و نمونه موردي ميتوان مشاهده 

نمود، متغيير هاي مسكن، توجه به خاسته ها و نياز هاي ساكنين در طراحي،  

عامل مهم و تاثيرگزار بر ميزان رضايتمندي  4واحدهاي همسايگي و محله، 

سكونتي است كه خود شامل زير مجموعه اي بوده و اين شاخص ها را ميتوان با 

بررسي ويژگي هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي هر جامعه مورد تاييد قرار داد 

همچنين بايد  و ميزان خوداتكايي يك مجموعه مسكوني را بر اساس آن سنجيد.

ت تايين برخي از مهمترين متغيرها جزيي تنها با حضور در فضا و توجه داش

مشاهده رفتار ساكنان امكان پذير است كه ممكن است در مطالعات كتابخانه اي 

به طور مثال در بررسي ميزان خود اتكايي و ميزان به ان توجه نشده باشد. 

مل با ترين عوا رضايتمندي سكونتي در برج مسكوني اي پي اس يكي از مهم

توجه به فرهنگ ايراني عامل اشراف و محرويت هاي واحدهاي مسكوني است كه 

در مباحث مورد مطالعه تجربه جهاني، تعاريف و نظريه ها به اين موضوع اشاره 

نشده است. حال با توجه به تعاريف و نظريه ها، مدل ها و در اخر متغيير 

دست آمده از پيمايش ميداني بر خوداتكايي و رضايتمندي سكونتي به تاثيرگزار 
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ميتوان تعريف مناسبي را براي مفهوم خود اتكايي و رضايتمندي سكونتي كه با 

هم در رابطه مستقيم هستند تشريح نمود: ( خوداتكايي در برج ها و مجتمع 

هاي مسكوني و رضايتمندي سكونتي در اصل تامين نيازهاي اساسي و روزمره 

ها(ادراك عيني و نيازها و آرزوها ذهني و ويژگي ساكنين در راستاي آرزوهاي آن

هاي فردي) با توجه به واقعيات موجود در جامعه(ادراك عيني وضع موجود) 

است.) عوامل مهم و تاثيرگزار بر اين شاخص به طور كلي به چهار حوزه كالبدي، 

از اين موارد را اجتماعي اقتصادي و فرهنگي تقسيم شده است كه هر يك 

مخيط هاي مشاع و متغيير هاي واحد مسكوني، واحد همسايگي و  بايستي در

. بنابرين خوداتكايي و رضايتمندي دفضاهاي جمعي مورد ارزيابي و بررسي قرار دا

سكونتي تابعي از ويژگي هاي افراد ساكن، ويژگي هاي عيني و ذهني محيط 

اقتصادي، سكونت، نيازها اساسي و روزره و خاسته هاي افراد، عوامل اجتماعي، 

  فرهنگي و كالبدي مسكن و جامعه است.
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