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چکیده
مسکن عالوه بر تأمین سرپناه، مجموعه ای است که با هدف ارائه   خدمات متعدد و تأمین نیازهای ساکنان در یک مکان 
به وجود می آید. هنگام تعیین محل مورد نظر برای سکونت، توجه به تأمین رضایت مندی از اهمیت باالیی برخوردار است. 
رضایت از محل سکونت زمانی حاصل می شود که فرد بتواند پاسخ نیازهای خود را از آن مکان دریافت نماید. از آنجایی 
از محیط سکونتی و  برای طراحان و معماران توجه به رضایت مندی  که مردم، اساسی ترین عامل در معماری هستند، 
ارتقاء رضایت مندی و عوامل  بررسی  به منظور  این مقاله  ارتقای آن، اهمیت کاربردی دارد. در  بررسی عوامل مؤثر در 
تأثیرگذار بر آن، معیارهای برآورد رضایت مندی در چهار جنبه  کالبدی، انسانی، عملکردی و زمینه ای مورد توجه قرار 
گرفت؛ زیرا به کمک این دسته بندی جامع، عوامل متنوع و متفاوت تأثیرگذار بر رضایت مندی، بررسی می شود و بررسی 
زیرشاخه های هر یک از این جنبه ها، شامل طیف وسیعی از عوامل مؤثر بر رضایت مندی سکونتی را می شود. برای مطالعه  
بهتر عوامل، پرسشنامه ای در مجتمع مسکونی فرهنگیان الهیه توزیع شد. علت انتخاب این مجتمع این بود که ساکنان آن 
فرهنگیان شاغل و بازنشسته ای می باشند که از تمام نقاط تهران، در کنار هم در یک مجتمع جمع شده اند بنابراین دارای 
سلیقه ها و دیدگاه های متفاوتی هستند. ابتدا رضایت مندی و عوامل تأثیرگذار بر آن مطالعه، سپس به تحلیل پرسشنامه ها 
پرداخته شد و عوامل مؤثر بر رضایت مندی رتبه بندی شد. بر اساس نتایج به دست آمده جنبه های کالبدی مانند فضای 
سبز، دسترسی ها، فضای جمعی، دید و منظر و ابعاد واحدهای مسکونی از بیش ترین میزان اهمیت و جنبه های زمینه ای 
انسانی  جنبه های  مستقل(،  خانه ای  در  زندگی  بر  مجتمع  مسکونی  در  زندگی  ترجیح  مجتمع،  نگهداری  و  )بهداشت 
)تعامالت اجتماعی و همسایگی( و جنبه های عملکردی )خدمات تجاری- رفاهی و امکانات( به ترتیب در رتبه های بعدی 

قرار گرفتند.
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1. مقدمه
است.  بشر  اساسی  نیازهای  از  یکی  تأمین کننده  مسکن 
مسکن مفهومی بیش از یک سرپناه فیزیکی است و عالوه 
و  خدمات  انواع  از  برخورداری  شامل  فیزیکی  ساختار  بر 
تسهیالت ضروری برای بهتر زیستن ساکنان و حق تصرف 
امروزه  است.  آن  استفاده  برای  مطمئن  و  طوالنی  نسبتاً 
انتظار از مسکن فراتر از تأمین سرپناه برای سکونت است 
 Mofidi Shemirani, Kamran Kasmyi, & Mofidi,(
2016(. با توجه به نیاز بشر به حفظ امنیت و توانایی بیش تر 
برقراری امنیت توسط نیروهای جمعی به نسبت نیروهای 
که  آنجا  تا  را  گروهی  صورت  به  زندگی  انسان ها  فردی، 
به حریم خصوصی شان لطمه وارد نکند می پسندند. وجود 
مجتمع های مسکونی این امکان را به مخاطبان می دهد تا 
از امکانات بیشتر و بهتری مانند فضاهای خدماتی و کم تر 
شدن هزینه ها با توجه به تقسیم آن ها بین خانوار بیش تر 

.)Jafari, & Bikayi, 2014( بهره گیرند
به  نسبت  رضایت  احساس  میزان  هرقدر  می رسد  به نظر 
یک محیط بیشتر شود، افراد احساس تعلق خاطر بیشتری 
نسبت به آن محیط نموده و از بودن در آن محیط احساس 
آرامش بیش تر خواهند کرد در نتیجه احساس رضایت از 
یک محیط می تواند سبب تأثیرات مثبت محیط در روند 
روابطی که در آن محیط در حال شکل گیری و انجام است، 
 Zabihi, Habib, & Rahbarimanesh, 2012, p.( شود 

 .)103
ارتقا  منظور  به  جمعیت  افزون  روز  رشد  به  توجه  با 
بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  به  نیاز  ساکنان،  کیفی  سطح 
رضایت مندی و در مجتمع های مسکونی احساس می شود. 
مؤلفه های  شده  انجام  مطالعات  از  بعد  پژوهش  این  در 
با  نموده و سپس  را شناسایی  بر رضایت مندی  تأثیرگذار 
توزیع پرسشنامه ای بین جامعه ی آماری انتخاب شده که 
تجربه زندگی در مجتمع مسکونی را داشته باشند، به این 
مؤلفه ها امتیاز داده و میزان اهمیت هرکدام را بر ارتقا حس 

رضایت مندی به دست آمده است.

2. پیشینه تحقیق 
در شکل گیری مفهوم رضایت مندی، عناصر زمان و مکان 
تأثیر به سزایی دارند. آنچه که رضایت خاطر انسان دیروز 
را می آفرید، شاید در ذهن انسان امروزی کمرنگ شده و 
یا حتی نقشی نداشته و معیارهای پیشین، جای خود را 
سوی  از  باشند.  داده  جدید  ارزش های  از  مجموعه ای  به 
دیگر شرایط مکانی و محیطی نیز بر تعبیر انسان از این 
مفهوم مؤثرند. این تأثیر از آن جهت می باشد که توقعات و 
تمایالت افراد تا حد زیادی وابسته به هنجارهای اجتماعی و 
فرهنگ حاکم بر جامعه بوده و این ویژگی ها از جامعه ای به 

جامعه دیگر و گاه حتی در مقیاس کوچک تر، از محله ای به 
محله دیگر متفاوت خواهد بود. رضایت از زندگی، به عنوان 
مؤلفه اصلی کیفیت زندگی مورد تأکید قرار می گیرد و در 
برمی شمارند:  را  از زندگی  نوع رضایت  خصوص آن چهار 

رضایت ناشی از داشتن، ارتباط، بودن و اقدام و عمل.
آرگونز1 برای ارزیابی »حس رضایت در خانه های عمومی« 
به مطالعه معیارهای عینی و ذهنی در دو سطح کالبدی و 
روانشناسی پرداخت. نتایج پژوهش وی حاکی از آن است 
که دلبستگی به همسایگی و رابطه با همسایگان بیشترین 
مساحت  معیار  هفت  دارد.  محیط  از  رضایت  بر  را  تأثیر 
زیربنایی،  تأسیسات  امنیت،  اجتماعی،  تعامالت  فضا، 
باز  فضای  شهری،  فعالیت های  اطراف،  دنیای  با  ارتباط 
طبیعی بیشترین تأثیر را در شکل گیری حس رضایت به 
 Tebi Masroor & Rezaei( مکان در پژوهش وی داشتند

.)Moayed, 2015, p. 61
بنایتو2، رضایت را وابسته به چهار جنبه می داند: 

کارایی محیط،  فضا،  و  توده  )ظاهر  کالبدی  1. جنبه های 
دسترسی به فضا و فضای سبز(؛

2. جنبه های انسانی )مردم و تعامالت اجتماعی(؛
3. جنبه های عملکردی )آسایش، خدمات تفریحی، خدمات 

تجاری، خدمات حمل و نقل( و
4. جنبه های زمینه ای )کیفیت زندگی، سالمت محیط و 
 Bonaiuto, Fornara, & Bonnes,( ساختمان(  نگهداری 

.)2006, p. 23
اندازه گیری میزان رضایت از سکونتگاه پیچیده است و به 
عوامل بسیاری بستگی دارد. نوشتارهای مربوط به میزان 
درك  که  دارد  آن  از  نشان  سکونتی،  محیط  از  رضایت 
مختلف  شرایط  در  و  شخص  هر  سوی  از  رضایت  میزان 
شخصی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فیزیکی، متفاوت 
به  شخصی  ویژگی های  کردن  اضافه  نمونه،  برای  است. 
از  می برد.  باالتر  را  پیش بینی  قدرت  تحلیل ها  و  تجزیه 
جمله خصوصیات فردی مؤثر بر رضایت می توان به عوامل 
سایر  با  مقایسه  انتظارات،  ارزش ها،  جمعیتی، شخصیتی، 
سکونتگاه ها و امید به آینده اشاره کرد. پژوهشگران مختلفی 
رضایت مندی  ادراك  میزان  روی  بر  را  متغیرها  این  تأثیر 
بررسی کرده اند. رضایت مندی از محیط سکونتی به میزان 
رضایت در دو معیار واحدهای مسکونی و محله یا واحدهای 
همسایگی به طور مستقیم، و ویژگی های شخصی، فرهنگی، 
McAn� )اجتماعی وی به طور غیرمستقیم بستگی دارد 

.)drew, 2012
در مدل های تجربی تحقیقات مربوط به کیفیت محیط های 
سکونتی، میزان رضایت از واحدهای سکونتی به عنوان یکی 
از معیارهای اصلی مطرح شده است. در جدول 1 جایگاه 
رضایت مندی از واحدهای سکونتی نشان داده شده است 
 .)Amini, Hosseini, & NorouzianMaleki, 2014, p. 3(
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جدول 1: مدل تجربی ون پل 1997 سنجش رضایت مندی از واحد مسکونی
رضایت مندی از واحد مسکونی

هزینه هاتسهیالت خارج از واحدشرایط داخلیامکان توقف وسیله نقلیهتسهیالت، ویژگی های کالبدی

-1فضای1انباری
-1تسهیالت1داخل1واحد

-1تعداد1اتاق
-1نوع1واحد1مسکونی

-1عمر1ساختمان

-1در1داخل1ساختمان
-1در1خارج1ساختمان

-1سر1و1صدای1وسایل1و
1اسباب1منزل

-1سر1و1صدای1همسایه1ها
-1آلودگی1هوا

-1تسهیالت1عمومی
-1دید1و1منظر
-1نور1طبیعی

-1محوطه1و1فضای1سبز

-1مقدار1رهن1و1اجاره
-1هزینه1های1تعمیر1و1نگهداری

-1هزینه1های1گرمایش1و1سرمایش

رضایت مندی  میزان  با  رابطه  در  نیز  دیگری  تحقیقات 
در  که  است  شده  انجام  خود،  سکونت  محل  از  ساکنان 

جدول 2 معیارهای پیشنهاد شده  این تحقیقات به صورت 
چکیده آمده است.

جدول 2: متغیرهای سنجش میزان رضایت مندی  
معیارمطالعات پژوهشی

کیفیت1دسترسی1به1سیستم1حمل1و1نقل،1رضایت1از1کیفیت1دسترسی1به1خدمات1و1تسهیالت1شهری،1عزیزی1و1ملک1محمدنژاد1)2008(
رضایت1از1میزان1و1کیفیت1فضای1باز،1سیمای1شهری،1معیارهای1زیست1محیطی،1معیارهای1اجتماعی1

و1فرهنگی

به1مکان،1رفیعیان1و1همکاران1)2009( تعلق1 ترافیک،1حس1 روابط1همسایگی،1میزان1 کالبدی،1 و1منظر،1ویژگی1های1 دسترسی،1دید1
آلودگی،1خوانایی1و1تراکم

زیست،1ذبیحی،1حبیب1و1رهبری1منش1)2011( محیط1 واحدها،1 کمی1 ویژگی1های1 واحدها،1 کیفی1 ویژگی1های1 شهری،1 سیمای1 دسترسی،1
معیارهای1اجتماعی1و1فرهنگی1و1امکانات

تعامل اجتماعی، آسایش محیطی، نگهداری، تسهیالت، ایمنی خدمات، وسعت و ناحیه طبیعی و زیباییبهزادفر و قاضی زاده )2011(

مشارکت1امینی1و1همکاران1)2012( دید،1 عمومی،1 خدمات1 به1 دسترسی1 جمعی،1 و1 سبز1 فضای1 ساکنان،1 بین1 اجتماعی1 روابط1
ساکنان،1تراکم1و1هماهنگی1با1بافت

ساختاری،1داداش1پور1و1روشنی1)2013( و1 عملکردی1 ویژگی1های1 کالبدی،1 ویژگی1های1 نگهداری،1 و1 هزینه1ها1 مسکن،1 تسهیالت1
ویژگی1های1محیطی1و1ویژگی1های1اجتماعی1و1فرهنگی

تسهیالت1مجتمع،1دسترسی1و1حمل1و1نقل،1مدیریت1و1نگهداری،1اقتصادی،1امنیت،1روشنایی1و1تهویه،1کمائی1زاده1و1رضایی1)2013(
دیدو1منظر،1ویژگی1های1کالبدی،1روابط1همسایگی1و1زیست1محیطی

تسهیالت1خارج1از1واحد،1ابعاد1و1شرایط1داخلی1واحد،1هزینه،1جنبه1های1انسانی1و1اجتماعی،1جنبه1های1عابدی1و1همکاران1)2014(
عملکردی،1جنبه1های1محیطی،1کیفیت1معنایی1ادراکی1در1محیط1و1کیفیت1زیباشناختی1فرمی1

دسترسی، دید و منظر، ویژگی های کالبدی، تعامالت اجتماعی، بهداشت مجتمع، امنیت و تسهیالت حبیبی و مرزبان )2017(
مجتمع

3. ادبیات پژوهش
از دیدگاه واژه شناسی، مفهوم رضایت مندی سکونتی از دو 
مفهوم مجزای رضایت یا رضایت مندی و سکونت تشکیل 
می شود. در فرهنگ دهخدا، واژه رضایت مندی به خشنودی 
و پسندیدگی تعبیر شده و واژه سکونت به اقامت و آرامش 
تبیین می شود. درك مفهوم رضایت مندی سکونتی مستلزم 
دریافت درستی از محل سکونت است. می توان در ترکیب، 
به عنوان  لغوی  منظر  از  را  سکونتی  رضایت مندی  مفهوم 
تجربه ای از حس لذت یا خشنودی از زندگی در یک محیط 

مسکونی تعریف کرد. 
 عامل بسیار مهم در ارزیابی افراد نسبت به تعیین محل مورد 

نظر برای سکونت، توجه به تأمین رضایت مندی سکونتی 
رضایت مندی  حقیقت  در  است.  استفاده  مورد  محل  از 
نکته  است.  عینی  محیط  به  ذهنی  واکنش  یک  سکونتی 
قابل توجه در این بخش، درك درست از محدوده محیط 
مسکونی است. در حقیقت خانه )واحد مسکونی(، تنها یک 
ساختار کالبدی است که عالوه بر سرپناه، فضاهایی را برای 
از  رضایت  می سازد.  فراهم  فرد  روزانه  فعالیت های  انجام 
خانه و سکونتگاه زمانی حاصل می شود که کاربر یا فرد در 
آن مکان برای نیازهای خود، پاسخی دریافت کرده باشد 

.)Yaran & Behroo, 2017, p. 151(
از:  عبارت اند  گالستر  تعریف  به  سکونتی  رضایت مندی   
شکاف قابل مشاهده بین آمال و نیازهای ساکنین و واقعیت 



70

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










13
99

یز
پای
.3

ه2
مار

ش


موجود بستر سکونتی آن ها. در تعریفی دیگر، رضایت مندی 
سکونتی معادل میزان رضایت تجربه شده  فرد یا عضوی از 
یک خانواده از موقعیت سکونتی فعلی خود محسوب شده 

است. رضایت از محل سکونت را می توان معادل رضایتی 
که فرد یا عضوی از یک خانواده از مسکن فعلی خود درك 
  .)Bahrampour & Modiri, 2015, p. 88( می کند، دانست

جدول 3: عوامل مؤثر بر رضایت مندی سکونتی و زیرشاخص های آن

واحد1مسکونی

بیرون،1تسهیالت1و1امکانات1سکونتی مناظر1 به1 دید1 پارکینگ،1 به1 بودن1 مجهز1 واحد،1 قرارگیری1 موقعیت1
آب،1 مانند:1 روبنایی1 و1 زیربنایی1 تجهیزات1 و1 تأسیسات1 آسانسور،1 از1 برخورداری1
و1 پوسیده1 لوله1های1 اینترنت،1عدم1وجود1 و1 تلفن1 بودن1 دارا1 فاضالب،1 گاز،1 برق،1

غیره.1
نوع1واحد1مسکونی،1ابعاد1واحد1مسکونی،1مساحت1و1زیر1بنا،1تعداد1اتاق1ها،1کیفیت1ویژگی1های1کالبدی

و1قدمت1واحدها1و1غیره.1

واحد1همسایگی

میزان1تعامالت1اجتماعی به1داشتن1همسایه1های1مشابه،1 تمایل1 میزان1 میزان1شناخت1همسایه1ها،1
دخالت1همسایه1ها1در1امور1یکدیگر،1میزان1رابطه1با1همسایه1ها،1میزان1همگونی1و1

هم1سطح1بودن1با1همسایه1های1اطراف1و1غیره.1
وجود1فضاهای1مطلوب1جهت1

تجمع1و1حضور1همسایگان
وجود1چنین1فضاهایی1به1همسایگان1کمک1می1کند1تا1عالوه1بر1تعامالت1اجتماعی1
برنامه1های1 در1 از1طریق1شرکت1 بهبودی1محیط1سکونتی1خود1 در1 بتوانند1 قوی1
فرهنگی1و1یا1نظردهی1در1مورد1طرح1های1در1محیط1سکونتی1شان1مفید1باشند.1

           (Shahabian & Saeedpour, 2013, p. 37)

3-1- عوامل مؤثر بر رضایت مندی سکونتی
بر اساس مطالعات ذبیحی و رهبری منش عوامل تأثیرگذار 
بر رضایت مندی مانند: عوامل شخصی، اجتماعی، معماری، 
محیطی و فرهنگی می باشند. در ادامه به مطالعه هریک از 

این عوامل پرداخته می شود.

3-1-1- عوامل شخصی 

دارد،  به شخص ساکن  بستگی  بعضاً  سلیقه و خشنودی، 
شامل  می گذارد،  تأثیر  رضایت  بر  که  فردی  خصوصیات 
عوامل جمعیتی، شخصیتی، ارزش ها و انتظارات، مقایسه با 
سایر سکونتگاه ها و امید به آینده است. این تأثیرات روانی 
در رضایت از سکونتگاه اهمیت بیشتری نسبت به خانه ای 

که فرد در آن زندگی می کند، دارد. 
الف( سن و مرحله زندگی: در وهله اول، تفاوت اولویت ها 
در رابطه با سکونتگاه بستگی به سن یا مرحله زندگی دارد. 
در  تغییر  تأثیر  تحت  با سن،  مرتبط  در رضایت  تفاوت ها 

نیازها، اهداف و موقعیت اجتماعی است. 
موقعیت  به  سکونتگاه  از  رضایت  اجتماعی:  موقعیت  ب( 
اجتماعی، اقتصادی نیز ارتباط دارد، البته به طور کلی افراد 
متمول بهتر قادرند که خانه مورد نظر خود را تهیه کنند و 

لذا راضی تر هستند. 
نقش های  و  جنسیت  اجتماعی:  نقش  و  جنسیت  ج( 
غالباً  دارد.  تأثیر  سکونتگاه،  از  رضایت  بر  نیز  اجتماعی 

زوج ها در مورد مناسب بودن کاشانه اختالف نظر دارند. 
د( شخصیت و ارزش ها: افراد اجتماعی در صورت داشتن 
حق انتخاب، خانه هایی را انتخاب کرده که امکان معاشرت 

اجتماعی در آن حداکثر ممکن باشد. 
بهبود  انتظار  در  که شخصی  این  آینده:  برای  آرزوها  ه( 

کیفیت خانه خود باشد بر رضایت وی از سکونتگاه فعلی 
دارای تأثیر است، بنابراین افرادی که در انتظار بهبود کیفی 
در خانه خود هستند نسبت به سایرین که در همان محل 

زندگی می کنند، خوشحال تر هستند.

3-1-2- عوامل اجتماعی  

روابط متقابل با دیگران، هنجارهایی که مورد قبول باشند، 
خلوت خصوصی در مقابل استقالل و امنیت، نقش مهمی 
بخش  حقیقت  در  دارد.  سکونتگاه  مورد  در  اولویت ها  در 

مهمی از تعریف کاشانه، عملکرد اجتماعی است. 
الف( همسایگان: همسایگان ممکن است اهمیت کمتری 
باشند،  داشته  سابق  به  نسبت  خانه  از  رضایت  جهت  در 

گرچه هنوز دارای اهمیتی زیادی می باشد. 
انتخاب  زندگی  برای  محلی  هنگامی  اغلب  هنجارها:  ب( 
افرادی  برای  خانه  »معمول«  ترتیب  به  توجهی  می شود، 
مانند خود می شود. افراد مسن در مورد انتخاب مشخصات 
از  استقالل  و  خصوصی  خلوت  هنجارهای  زندگی،  محل 

عوامل مهم به شمار می آید. 
ج( اولویت دیگران: عامل اجتماعی دیگر، معاشرت گروهی 
درباره  تصمیم گیری  برای  خانه  هر  ساکنین  برای  است. 
انتخاب خانه مورد نظرشان، مذاکرات زیادی قبل از خرید 
یا اجاره  خانه باید صورت بگیرد، این مذاکرات می تواند در 
رضایت یا عدم رضایت فرد نسبت به محل سکونت مؤثر 

باشد.  

3-1-3- عوامل معماری و محیطی   

و  اولویت ها  بر  زیادی  تأثیر  محیطی،  و  معماری  عوامل 
رضایت از خانه دارد، در یک نگاه عوامل معماری و محیطی 
شهری،  سیمای  فضا،  و  توده  دسترسی ها،  به  می توان  را 



71
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکونی

شامره صفحه مقاله: 67-80
13

99
یز
پای
.3

ه2
مار

ش


محیط زیست، ویژگی های کمی و کیفی واحدها و امکانات 
تقسیم نمود. 

نحوه   و  پیاده  و  سواره  دسترسی های  دسترسی ها:  الف( 
تفکیک آن ها از هم در مجتمع های مسکونی یکی از عوامل 
افراد خواهد بود. دسترسی پیاده در یک  مؤثر بر رضایت 
مجتمع مسکونی، باید به گونه ای باشد که مجتمع نه تنها 
دسترسی های  بلکه  باشد،  سکونت  قابل  پیاده  افراد  برای 

پیاده، جذابیت بیشتری نسبت به سواره داشته باشد. 
هم  به  نسبت  بلوك ها  مطلوب  و فضا: چیدمان  توده  ب( 
با  باز  فضای  آوردن  فراهم  فضایی،  محوریت  ایجاد  جهت 
کیفیت و ایجاد ترکیب زیباشناسانه بین توده ساختمانی 
رضایت  بر  مؤثر  عوامل  از  یکی  می تواند  شهری  فضای  و 

افراد باشد. 
ج( سیمای شهری: در مجتمع مسکونی، انسجام و وحدت 
نما، هماهنگی با بافت پیرامون خود و آراستگی نما به نوعی 

در میزان رضایت افراد مؤثر است. 
د( ویژگی های کیفی و کمی واحدها: از جمله ویژگی های 
تفکیک  باشد،  مؤثر  افراد  رضایت  بر  می تواند  که  کیفی، 
حریم های عمومی و خصوصی خانواده از هم، داشتن خلوت، 
داشتن حریم های الزم برای فعالیت، داشتن چشم اندازهای 
مناسب  دسترسی  مناسب،  تهویه   مناسب،  نور  مناسب، 
قرار  مدنظر  باید  که  کمی  ویژگی های  از  همچنین  است. 
گیرد، می توان به تراکم فرد در واحد مسکونی اشاره نمود 
که تراکم زیاد در خانه باعث تنش شده و بر میزان رضایت 

.)Zabihi et al., 2012( فرد مؤثر خواهد بود
فیزیکی  ویژگی های  معتقدند:  نیز  استرانگ  و  باسولو 
اتاق  تعداد  غذاخوری،  محل  آشپزخانه،  فضای  همچون 
خواب و حمام، پیکربندی مورفولوژیکی بنا، نوع طراحی با 
توجه به حفظ حریم خصوصی و جنبه های کیفی مسکن از 
عوامل مهم محیطی مؤثر بر کیفیت مجتمع های مسکونی 
.)Abbaszadeh, Gohari, & Askari Rabori, 2016( است

ه( امکانات: شامل امکانات رفاهی، خدماتی و ورزشی است 
افراد مؤثر  باال بردن میزان رضایت  به میزان  که می تواند 

.)Zabihi et al., 2012( باشد
و( فضای سبز: فضای سبز موجود در مجتمع های مسکونی 
ایجاد حس شادابی، سرزندگی در فضا می تواند  از طریق 

نقش بسیار مناسبی در باال بردن میزان احساس رضایت از 
محیط داشته باشد. 

3-1-4- عوامل فرهنگی  

و  هستند  متفاوت  بسیار  جهان  مختلف  نقاط  در  خانه ها 
تبلوری  که  سکونتگاه هایی  در  می دهند،  ترجیح  افراد 
فرهنگ  آن  رفتاری  الگوهای  مکمل  که  آن ها  فرهنگ  از 
هست زندگی کنند. راپاپورت پنج جنبه اصلی فرهنگ را 
که در شکل گیری فضای داخلی خانه ها مؤثر بوده، نحوه 
انجام فعالیت های اصلی، ساختار خانواده، نقش جنسیت ها، 
نگرش به خلوت و فرآیند روابط اجتماعی معرفی می کند. 
در فرهنگ های مختلف فعالیت هایی چون خوابیدن، پخت 
و پز و خوردن متفاوت هستند. در بعضی از فرهنگ ها مردم 
روی زمین و در فرهنگ دیگر روی صندلی و پشت میز 
ارتفاع  مانند  از طراحی  تفاوت ها مواردی  این  می نشینند، 
کف پنجره، نیازهای فضایی، محل درب ها را تحت تأثیر قرار 
می دهند )Ibid, p. 106(. به منظور رسیدن به بیش ترین 
فضا  به وجودآورنده   به عنوان  معمار  افراد،  رضایت  میزان 
و  عوامل محیطی  بررسی  با  و می تواند  دارد  مهمی  نقش 
انسان ها و طراحی درست، فضایی  معماری، تحلیل رفتار 
افراد  اجتماعی  و  شخصیتی  رشد  زمینه  که  کند  ایجاد 
فراهم شود و محیطی آرامش بخش برای ساکنین به وجود 
با  متناسب  تنها  که  محیطی  گفت  می توان  واقع  در  آید. 
پاسخگوی  می تواند  سختی  به  شود  طراحی  فعالیت  یک 
هم  و  کاربری  هم  که  آنجایی  از  باشد.  دیگر  فعالیت های 
کاربر در طول زمان تغییر می کنند، طراحان باید به دنبال 
طراحی ساختارهایی در محیط باشند که برای کاربری های 
مختلف مناسب بوده و اجازه تفسیرهای متفاوت و مداخالت 

.)Safari & Khomirani, 2015( موردی را فراهم سازد
الگوی  رضایت مندی  برآورد  معیارهای  مؤثرترین  از  یکی 
 Bonaiuto et( نظر وی  از  بنایتو می باشد.  مؤلفه ای  چهار 
دسته   چهار  به  رضایت مندی  بر  مؤثر  عوامل   )al., 2006
کلی تقسیم می شود: 1. جنبه های کالبدی؛ 2. جنبه های 
انسانی؛ 3. جنبه های عملکردی و 4. جنبه های زمینه ای. 
در ادامه با توجه به مطالعات انجام شده، به تحلیل و بررسی 

زیرشاخه های این چهار عامل می پردازیم. 

جدول 4: عوامل مؤثر بر رضایت مندی 
عوامل مؤثر بر رضایت مندیجنبه های مؤثر بر رضایت مندی

وجود1فضای1سبز1مناسبفضای1سبز

جنبه11های1کالبدی

دسترسی1ها
دسترسی1به1خطوط1حمل1و1نقل1شهری

دسترسی1به1مراکز11خرید1و1ملزومات1مورد11نیاز1ساکنان
مسیر1دسترسی1به1واحد11مسکونی1)ورودی،1راه1پله،1آسانسور1و1راهرو(

فضای11جمعی1
فضای گردهمایی ساکنان در داخل و محوطه  خارجی مجتمع 

فضای1باز1جهت1بازی1کودکان

ویژگی1های1کیفی1واحد1های1
مسکونی

دید11و11منظر
فرم1ساختمان

نور11طبیعی
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عوامل مؤثر بر رضایت مندیجنبه های مؤثر بر رضایت مندی

ویژگی1های1کمی1واحد1های1جنبه11های1کالبدی1
مسکونی1

ابعاد واحد مسکونی
تفکیک1حریم1های1خصوصی1و1عمومی1از1هم1در1واحد1ها

تعامالت1اجتماعی11و11جنبه1های1انسانی
همسایگی

میزان1شناخت1و1ارتباط1با1همسایگان
میزان1مشارکت1همسایه1ها1در1امور1همگانی

وجود1فضایی1برای1تأمین1خدمات11تجاری11و1رفاهی1در1مجتمعخدمات1تجاری-1رفاهی1جنبه1های1عملکردی
کافه یا رستوران

امکانات11ورزشیامکانات
امکانات11مجتمع1)شوتینگ،1آسانسور،1پارکینگ1و1انباری(

مدیریت1مجتمعبهداشت1و1نگهداری1مجتمعجنبه1های1زمینه1ای
هزینه1های1تعمیر11و11نگهداری

نبود سر وصدای همسایه ها

نبود1صداهای1مزاحم1خارج1ساختمان
ترجیح به زندگی در یک مجتمع  مسکونی بر زندگی در خانه ای مستقل

4. روش پژوهش
)غیرآزمایشی(  توصیفی  تحقیق  روش  از  پژوهش  این  در 
استفاده شده است. روش تحقیق توصیفی شامل مجموعه 
و  توصیف کردن شرایط  آن ها  که هدف  است  روش هایی 
با  ابتدا  پدیده های مورد بررسی می باشد. در این پژوهش 
استفاده از روش کتابخانه به مطالعه برخی عوامل تأثیرگذار 

و  معیارها  سپس  می شود،  پرداخته  رضایت مندی  بر 
مجتمع  از  ساکنان  رضایت مندی  بر  تأثیرگذار  متغیرهای 
در  متغیرها  و  معیارها  این  می شود.  مشخص  مسکونی 
تدوین پرسشنامه مد نظر قرار گرفت. با تحلیل پاسخ افراد، 
مؤلفه های تأثیرگذار بر رضایت مندی افراد رتبه بندی شد. 

امتیازدهی به پاسخ افراد طبق جدول 5 انجام گرفت.

جدول 5: امتیاز پاسخ ساکنین مجتمع  مسکونی
امتیازمیزان رضایت از مجتمع  مسکونی

2-خیلی1کم
1-کم

0تاحدودی
1+زیاد

2+خیلی زیاد

بر  مؤثر  به عوامل  توجه  با  4-1- تدوین پرسشنامه 
مسکونی  مجتمع  ساکنان  رضایت مندی  حس  اتقا 

فرهنگیان تهران
ساکنان  رضایت مندی  بر  مؤثر  عوامل  اهمیت  به  توجه  با 
از مجتمع مسکونی و جهت یافتن میزان ارتباط هر جنبه  
با  بر رضایت مندی، 22 پرسش به شرح ذیل تدوین شد. 
این پرسش ها می توان بر عواملی که بر ارتقاء رضایت مندی 
ساکنان تأثیرگذار است، تمرکز نمود و با توجه به تحلیل 
افراد  پاسخ  نمود.  رتبه بندی  را  عوامل  این  نامه ها،  پاسخ 
عدم  تا  کامل  رضایت مندی  از  لیکرت،  طیف  اساس  بر 
پیوست  )پرسشنامه  می شود  درجه بندی  رضایت مندی، 

می باشد(.

5. محدوده مورد مطالعه
شهر  یک  منطقه   در  الهیه  دانشگاهیان  مسکونی  مجتمع 
همسایگی  دارد.  قرار  تجریش  محله   هفت  ناحیه  تهران، 
سمت  از  روسیه،  سفارتخانه  به  غربی  جهت  از  مجتمع 
جنوبی  سمت  از  مسکونی،  فضاهای  شرقی  و  شمالی 
سه  شامل  مجتمع  این  می شود.  منتهی  صدر  بزرگراه  به 
ساختمان 9 طبقه است. هر طبقه شامل 8 واحد و مجتمع 
در مجموع شامل 216 واحد می باشد. از امکانات مجتمع 
آسانسور،  شوتینگ،  بالکن،  انباری،  پارکینگ،  بودن  دارا 
سالن اجتماعات، سرایداری، البی و فضای سبز را می توان 

نام برد. 
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  شکل 1: تصویر هوایی از مجتمع مسکونی دانشگاهیان الهیه

 
            (Google Maps, 2018)

5-1- جامعه  آماری
تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران: 

N: حجم جامعه  آماری، 3 بلوك 9 طبقه که در کل شامل 
میانگین  به طور  آپارتمانی مسکونی می باشد.  واحد   216
ساکنین هر واحد را 3 نفر در نظر گرفته و درنتیجه حجم 

جامعه آماری برابر با 648 نفر می باشد.  

سطح  در  که  استاندارد،  واحد  نرمال  متغیر  مقدار   :T
اطمینان 95 درصد برابر 1.96 می باشد. 

احتمال   q و  نمونه گیری  انجام  در  موفقیت  احتمال   :p
شکست است که در اکثر مواقع محققین از روش احتمالی 
استفاده کرده و مقدار p و q را در پژوهش خود 0.5 اعالم 

می کنند. 
تا  بین 0.01  )مقدار خطا(، عددی  اشتباه مجاز  d: مقدار 
0.1 می باشد که ما در اینجا مقدار 0.09 را درنظر گرفته ایم. 
با توجه به موارد باال n را که حجم نمونه می باشد، محاسبه 

می نماییم. 

 

حجم نمونه آماری )n( برابر با 100 به دست آمد.  

6. یافته های پژوهش
دانشگاهیان  مجتمع  ساکنان  از  نفر  بین 100  پرسشنامه 
نفر  و 61  مرد  نفر  تعداد جنسیت 39  این  از  توزیع شد. 
زن می باشند. سن 8 نفر از پاسخ دهندگان زیر 20 سال، 
58 نفر بین 20 تا 40 سال، 24 نفر بین 40 تا 60 سال 
و 10 نفر باالی 60 سال است و تحصیالت 29 نفر کمتر 
از  بیشتر  نفر   33 و  کارشناسی  نفر   38 کارشناسی،  از 
کارشناسی است. نوع مالکیت واحدهای مسکونی 66 نفر 
استیجاری می باشد. طبقه  مالکیتشان  نفر  و 34  شخصی 

محل سکونت 37 نفر طبقات اولیه، 39 نفر طبقات میانی 
و 24 نفر در طبقات باالیی است. جمعیت خانواده 53 نفر 
نفر  و 26  نفره   4 خانواده های  با  نفر  نفر، 21   4 از  کمتر 
نفر می باشند.  از 4  با تعداد بیشتر  نیز عضو خانواده هایی 
عوامل مؤثر بر میزان رضایت مندی از مجتمع مسکونی در 
چهار جنبه کالبدی، انسانی، عملکردی و زمینه ای بررسی 
قبیل:  از  مؤلفه هایی  شامل  کالبدی  جنبه های  می شود. 
فضای سبز، دسترسی ها، فضای جمعی، ویژگی های کیفی 
واحد های مسکونی و ویژگی های کمی واحد های مسکونی 
این  از  هرکدام  امتیاز  میانگین  زیر  جدول  در  می باشد. 

عوامل را مشاهده می نماییم.  
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جدول 6: عوامل مؤثر بر میزان رضایت از مجتمع  مسکونی )جنبه  های کالبدی( 

عوامل مؤثر بر میزان رضایت از مجتمع  مسکونی )جنبه  های کالبدی(
خیلی کم

-2
کم
-1

تاحدودی
0

زیاد
+1

خیلی زیاد
+2

میانگین

1.34+4372759فضای1سبز
1.31+54111565دسترسی1به1خطوط1حمل1و1نقل1شهری

1.31+24151960دسترسی1به1مراکز11خرید1و1ملزومات1مورد11نیاز1ساکنان
1.38+02133055مسیر دسترسی به واحد  مسکونی )ورودی، راه پله، آسانسور و راهرو(

0.67+64362529فضای1گردهمایی1ساکنان1در1داخل1و1محوطه11خارجی1مجتمع1
0.55+618222331فضای1باز1جهت1بازی1کودکان

1.45+0263755دید11و11منظر
1.50+0192961فرم1ساختمان

1.58+00112069نور  طبیعی
1.30+00114841ابعاد1واحد1مسکونی

1.23+01213246تفکیک حریم های خصوصی و عمومی از هم در واحد ها

  شکل 2: انواع دسترسی های مربوط به مجتمع مسکونی از جنبه کالبدی 

 
دسترسی ها به عنوان یکی از جنبه های کالبدی تأثیرگذار بر 
میزان رضایت مندی شامل سه مؤلفه  دسترسی به خطوط 
ملزومات  و  مراکز خرید  به  دسترسی  شهری،  حمل و نقل 
مسکونی  واحد   به  دسترسی  مسیر  ساکنان،  نیاز  مورد  

این  بین  در  می باشد.  راهرو(  و  آسانسور  راه پله،  )ورودی، 
سه، مسیر دسترسی به واحد  مسکونی بیشترین تأثیر را در 

رضایت مندی دارا است. 

  شکل 3: بررسی فضای بازی کودکان و گردهمایی ساکنان مجتمع مسکونی  

 



75
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکونی

شامره صفحه مقاله: 67-80
13

99
یز
پای
.3

ه2
مار

ش


فضای جمعی به عنوان فضایی برای گردهمایی افراد و ایجاد 
فضایی برای تعامالت اجتماعی از اهمیت باالیی برخوردار 
بازی  جهت  باز  فضای  جمعی  فضاهای  جمله  از  هستند. 
و  داخلی  فضای  در  گردهمایی ساکنان  فضای  و  کودکان 

محوطه ی خارجی مجتمع را می توان نام برد. با توجه به 
گردهمایی  فضای  وجود  مسکونی  مجتمع  ساکنان  پاسخ 

ساکنان می تواند باعث ارتقا حس رضایت مندی شود.  

  شکل 4: ویژگی های کیفی واحد های مسکونی  

 
در بین مؤلفه های مربوط به جنبه های کالبدی، ویژگی های 
در  را  اهمیت  بیشترین  مسکونی  واحد های  کیفی 
رضایت مندی دارند. ویژگی های کیفی شامل نور طبیعی، 

فرم ساختمان و دید و منظر می باشد. در ارزش یابی بین 
در  ساختمان  فرم  سپس  و  طبیعی  نور  وجود  سه،  این 

واحدها از باالترین امتیاز برخوردار هستند. 

  شکل 5: ویژگی های کمی واحد های مسکونی  

 

واحد  ابعاد  شامل  مسکونی  واحد های  کمی  ویژگی های 
هم  از  عمومی  و  خصوصی  حریم های  تفکیک  مسکونی، 
در  باال  اهمیت  دارای  عامل  دو  این  می باشد.  واحد ها  در 
عامل  دو  این  بین  در  است،  بوده  سکونتی  رضایت مندی 

ابعاد واحد مسکونی در درجه اهمیت باالتری قرار دارد. 
رضایت مندی  میزان  بر  تأثیرگذار  جنبه های  دیگر  از 
می توان به جنبه های انسانی اشاره نمود که شامل تعامالت 

اجتماعی  و  همسایگی می باشد. به دلیل رشد جمعیت در 
مسکن، ساخت  به  نیاز  آن  دنبال  به  و  تهران  شهر  کالن 
 Azizi &( فضای سکونتی به سمت مجتمع سازی می رود
چنین  در   .)Malek Mohammad Nejad, 2008, p. 28
شرایطی شناخت همسایگان، ارتباط و تعامالت اجتماعی 

از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.

جدول 7: عوامل مؤثر بر میزان رضایت از مجتمع  مسکونی )جنبه  های انسانی(  

عوامل مؤثر بر میزان رضایت از مجتمع  مسکونی )جنبه های انسانی(
خیلی کم

-2
کم
-1

تاحدودی
0

زیاد
+1

خیلی زیاد
+2

میانگین

0.74+26323624میزان1شناخت1و1ارتباط1با1همسایگان
0.93+43174828میزان مشارکت همسایه ها در امور  همگانی
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  شکل 6: تأثیرگذاری تعامالت اجتماعی و همسایگی بر میزان رضایت از مجتمع مسکونی 

و  شناخت  میزان  شامل  همسایگی  و  اجتماعی  تعامالت 
امور  در  مشارکت همسایه ها  میزان  با همسایگان،  ارتباط 
میزان  پرسشنامه ها  پاسخ  به  توجه  با  می باشد.   همگانی 
بین  در  می شود.  مشاهده  را  عامل  دو  این  اهمیت  باالی 
این دو مؤلفه میزان مشارکت همسایه ها در امور همگانی 

اهمیت بیشتری دارد. سومین جنبه  مؤثر بر رضایت مندی 
خدمات  شامل  که  است  عملکردی  جنبه  سکونتی، 
تجاری- رفاهی و امکانات می باشد که در ادامه به بررسی 

زیرشاخه های این عوامل پرداخته می شود. 

جدول 8: عوامل مؤثر بر میزان رضایت از مجتمع  مسکونی )جنبه  های عملکردی(

عوامل مؤثر بر میزان رضایت از مجتمع  مسکونی )جنبه های 
عملکردی(

خیلی کم
-2

کم
-1

تاحدودی
0

زیاد
+1

خیلی زیاد
+2

میانگین

0.49+118194517وجود1فضایی1برای1تأمین1خدمات11تجاری11و1رفاهی1در1مجتمع1
0.12+1319262715کافه یا رستوران
0.75+314242336امکانات11ورزشی

1.68+0251677امکانات  مجتمع  )شوتینگ، آسانسور، پارکینگ و انباری(

 شکل 7: تأثیر بهره مندی از خدمات تجاری- رفاهی بر میزان رضایت از مجتمع مسکونی  

تأمین  برای  فضایی  رفاهی شامل وجود  تجاری-  خدمات 
خدمات  تجاری  و رفاهی در مجتمع، کافه یا رستوران است. 
این دو مؤلفه در میزان رضایت مندی ساکنان دارای اهمیت 

بوده و وجود فضایی برای فراهم نمودن خدمات و نیازهای 
رضایت  دیگر  مؤلفه   نسبت  به  ساکنین  رفاهی  و  تجاری 

بیشتری را تأمین می نماید.
 شکل 8: عامل امکانات در مجتمع مسکونی به عنوان یکی از جنبه های عملکردی    
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امکانات در یک مجتمع می تواند شامل امکانات و امتیازات 
مجتمع و امکانات ورزشی باشد. دارا بودن امکاناتی از جمله 
میزان  باالترین  انباری  و  پارکینگ  آسانسور،  شوتینگ، 
پاسخ دهنگان  بین  ارتقا حس رضایت مندی  در  را  اهمیت 

داشته است. 

زمینه ای  جنبه های  رضایت مندی،  بر  مؤثر  جنبه   آخرین 
به  ترجیح  مجتمع،  نگهداری  و  بهداشت  شامل  که  است 
خانه ای  در  زندگی  بر  مجتمع  مسکونی  یک  در  زندگی 
در  زمینه ای  جنبه های  اهمیت  میزان  می باشد.  مستقل 

رتبه ی بعد از جنبه های کالبدی قرار می گیرد.

جدول 9: عوامل مؤثر بر میزان رضایت از مجتمع  مسکونی )جنبه  های زمینه ای( 

عوامل مؤثر بر میزان رضایت از مجتمع  مسکونی- جنبه های 
زمینه ای

خیلی کم
-2

کم
-1

تاحدودی
0

زیاد
+1

خیلی زیاد
+2

میانگین

1.13+14193343مدیریت1مجتمع
0.75+52343128هزینه1های1تعمیر11و11نگهداری

1.58+0371971نبود سر وصدای همسایه ها
1.65+0251974نبود1صداهای1مزاحم1خارج1ساختمان

ترجیح به زندگی در یک مجتمع  مسکونی بر زندگی در خانه ای 
0.66+1112162040مستقل

  شکل 9: بهداشت و نگهداری مجتمع   

 
مجتمع،  مدیریت  شامل  مجتمع  نگهداری  و  بهداشت 
هزینه های تعمیر  و  نگهداری، نبود سر وصدای همسایه ها، 
نبود صداهای مزاحم خارج ساختمان می باشد. بهداشت و 
نگهداری دارای اهمیت باالیی در میزان رضایت ساکنان از 
مجتمع مسکونی می باشد و در بین زیرشاخه های اثرگذار بر 
این مؤلفه نبود صداهای مزاحم خارج ساختمان بیشترین 

اهمیت را دارا است. 
بین پاسخ دهندگان، ترجیح به زندگی در مجتمع مسکونی 
نسبت به زندگی در خانه ای مستقل دارای امتیاز باالتری 
به  رضایت  نمونه  حجم  درصد   60 به طوری که  می باشد، 

زندگی در مجتمع داشته اند. 

7. جمع بندی و نتیجه گیری
از آنجایی که مردم نقطه کلیدی و اساسی در معماری به 
شمار می روند و همه چیز حول محور آن ها قرا می گیرد، 
یکی از با اهمیت ترین عوامل یعنی رضایت مندی آن ها از 
عوامل  به  توجه  است.  اهمیت  پر  بسیار  سکونتی،  محیط 

مؤثر بر رضایت مندی ساکنان و ارتقا رضایت آن ها از محل 
مطالعه  ابتدا  گرفت.  قرار  پژوهش  این  هدف  سکونتشان 
اهمیت  مطالعه  به  رضایت مندی،  موضوع  پیرامون  نظری 
عوامل پرداخته شد. سپس با توجه به این مطالعات، چند 
بررسی  به  مشخص  به طور  تا  شد  انتخاب  کلیدی  عامل 
در  سهولت  برای  شود.  پرداخته  آن ها  اهمیت  میزان 
دسته بندی مطالب، عوامل مؤثر بر رضایت مندی را در چهار 
دسته کلی عوامل عملکردی، کالبدی، زمینه ای و انسانی 
قرار گرفت. سپس با تدوین پرسشنامه و تحلیل پاسخ ها، 
عوامل شناسایی و رتبه بندی شد. پرسشنامه ها در مجتمع 
مسکونی فرهنگیان الهیه در تهران توزیع شد. علت انتخاب 
این  ساکنان  بود.  ساکنان  غیرهمسان  بافت  مجتمع،  این 
مجتمع فرهنگیانی هستند که از نقاط مختلف تهران گرد 
هم جمع آمده اند و دارای سلیقه ها و دیدگاه های متفاوت 
می باشند و تجربه زندگی در مناطق مختلف را دارند. در 
بر  تأثیرگذار  کلیدی  عوامل  پاسخ ها،  تحلیل  با  نیز  نهایت 
رضایت مندی رتبه بندی شد که مهم ترین عامل جنبه های 
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جنبه های  زمینه ای،  جنبه های  آن  از  بعد  و  بود  کالبدی 
انسانی و جنبه های عملکردی در درجه بعدی اهمیت قرار 
افراد  نظرات  مطالعه  به  ابتدا  پاسخ ها،  تحلیل  در  گرفتند. 

 10 جدول  در  شد،  پرداخته  جداگانه  عامل  هر  پیرامون 
میانگین این نظرات قابل مشاهده می باشد. 

جدول 10: جنبه های مؤثر بر رضایت مندی 
میانگین کلمیانگینعوامل مؤثر بر رضایت مندیجنبه های مؤثر بر رضایت مندی

جنبه11های1کالبدی1

1.21+1.341+فضای1سبز
1.33+دسترسی1ها
0.61+فضای11جمعی

1.51+ویژگی های کیفی واحد های مسکونی
1.26+ویژگی1های1کمی1واحد1های1مسکونی

0.83+0.83+تعامالت1اجتماعی11و11همسایگیجنبه1های1انسانی

جنبه1های1عملکردی
0.75+0.30+خدمات1تجاری-1رفاهی1

1.21+امکانات

جنبه1های1زمینه1ای
0.96+1.27+بهداشت1و1نگهداری1مجتمع

ترجیح زندگی در مجتمع  مسکونی بر 
0.66+زندگی در خانه ای مستقل

  شکل 10: جنبه های مؤثر بر رضایت مندی     

 
  شکل 11: عوامل مؤثر بر رضایت مندی در مجتمع مسکونی       
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مجتمع  ساکنین  رضایت مندی  بر  تأثیرگذار  عوامل 
مسکونی، همان گونه که در شکل 10 قابل مشاهده است، 
از لحاظ اهمیت به ترتیب زیر می باشد: ویژگی های کیفی 
و  بهداشت  دسترسی ها،  سبز،  فضای  مسکونی،  واحد های 
مسکونی،  واحد های  کمی  ویژگی های  مجتمع،  نگهداری 
زندگی  ترجیح  همسایگی،  اجتماعی  و   تعامالت  امکانات، 
در مجتمع  مسکونی بر زندگی در خانه ای مستقل، فضای  

جمعی، خدمات تجاری- رفاهی.
شده،  بیان  عوامل  کلیه  آمده،  به دست  نتایج  به  توجه  با 
داشته اند؛  مثبتی  نقش  ساکنین  رضایت مندی  میزان  در 
فرم  منظر،  و  دید  شامل  واحدها  کیفی  ویژگی های  ولی 
ساختمان و نورطبیعی، بیشترین تأثیر را در رضایت افراد 

از فضای سکونتی دارا می باشند.

پی نوشت
1. Aragones
2. Bonaiuto
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پیوست 1: پرسشنامه )اطالعات فردی(:

زن1□مرد1□جنسیت:11

باالی1601سال1□40-160□20-140□120سال1□ سن:1

بیشتر11از1کارشناسی1□کارشناسی1□کمتر1از1کارشناسی1□تحصیالت:1

استیجاری1□شخصی1□نوع1مالکیت:1

طبقات1باالیی1□طبقات1میانی1□111طبقات1اولیه□11111111طبقه11محل1سکونت:11

بیشتر1از141نفر1□14111111111نفر□11111111کمتر1از141نفر1□111111جمعیت1خانواده:11

سؤاالت مربوط به رضایت مندی 

زیادتاحدودیکمخیلی کم سؤاالت مربوط به رضایت مندی ساکنان از مجتمع مسکونی
خیلی 

زیاد

وجود1فضای1سبز1چه1میزان1بر1رضایت1مندی1شما1از1مجتمع1تأثیرگذار1است؟

دسترسی1مناسب1به1خطوط1حمل1و1نقل1شهری1چه1میزان1بر1رضایت1مندی1شما1از1مجتمع1
تأثیر1دارد؟

در1دسترس1بودن1مرکزخرید1و1ملزومات1مورد11نیاز1تا1چه1اندازه1بر1رضایت1مندی1شما1تأثیر1
می1گذارد؟

راه پله،  )ورودی،  مسکونی  واحد   به  دسترسی  مسیر  مجتمع  ساکنان  از  یکی  به عنوان 
آسانسور و راهرو( چه میزان اهمیت دارد؟

وجود1فضای1گردهمایی1ساکنان1در1داخل1و1محوطه11خارجی1مجتمع1تا1چه1حد1موجب1
رضایت1شما1می1شود؟

وجود1فضای1باز1جهت1بازی1کودکان1تا1چه1اندازه1بر1رضایت1مندی1شما1تأثیر1می1گذارد؟

تا1چه1حد1دید11و1منظر1واحد1مسکونی1بر1رضایت1مندی1شما1مؤثر1است؟

تا1چه1میزان1فرم1ساختمان1در1رضایت1مندی1شما1نقش1دارد؟

وجود نور طبیعی در واحد مسکونی به چه میزان بر رضایت مندی تأثیرگذار است؟

چه1میزان1ابعاد1یک1واحد1مسکونی1بر1رضایت1مندی1اثرگذار1است؟

بر1رضایت1مندی1 اندازه1 تا1چه1 واحد1ها1 در1 از1هم1 و1عمومی1 تفکیک1حریم1های1خصوصی1
مؤثر1است؟

تا1چه1حد،1میزان1شناخت1و1ارتباط1با1همسایگان1بر1رضایت1مندی1تأثیر1دارد؟

میزان1مشارکت1همسایه1ها1در1امور11همگانی1تا1چه1اندازه1در1رضایت1از1مجتمع11مسکونی1
تأثیر1می1گذارد؟

از نظر شما وجود فضایی برای تأمین خدمات  تجاری  و رفاهی در مجتمع تا چه اندازه 
اهمیت دارد؟

بر1رضایت1مندی1 تا1چه1میزان1 امکانات1مجتمع1 از1 به1عنوان1یکی1 یا1رستوران1 وجود1کافه1
نقش1دارد؟

وجود1امکانات1ورزشی1تا1چه1اندازه1بر1افزایش1رضایت1ساکنین1از1یک1مجتمع1اثر1دارد؟

رضایت1مندی1 بر1 انباری،1 پارکینگ111و11 آسانسور،1 شوتینگ،1 قبیل1 از1 مجتمع1 در1 امکاناتی1
ساکنین1آن1مؤثر1است؟

وجود1مدیریت1در1یک1مجتمع1مسکونی1تا1چه1اندازه1بر1رضایت1مندی1تأثیر1می1گذارد؟

هزینه های تعمیر  و  نگهداری تا چه اندازه اهمیت دارد؟

چه1اندازه1نبود1سر1و1صدای1همسایه1ها1می1تواند1در1رضایت1مندی1نقش1داشته1باشد؟

نبود1صداهای1مزاحم1خارج1ساختمان1بر1رضایت1ساکنین1اثر1دارد؟

ترجیح1 مستقل1 خانه1ای1 در1 زندگی1 بر1 را1 مجتمع1مسکونی1 یک1 در1 زندگی1 میزان1 چه1 تا1
می1دهید؟




