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چکیده

ن از تکخانواری به آپارتمانی و تأثیر آن بر احساس رضایت ساکنان ،هدف تحقیق حاضر است .فرضیه
تغییر نوع مسک 
تحقیق این است که نوع و کیفیت سکونتگاه در احساس رضایت ساکنان بهواسطه عوامل کالبدی ،اجتماعی و فردی
تأثیرگذار است .در آغاز ،به روش تحلیل محتوای متون و با بررسی پیشینه و شناسایی عوامل فردی ،اجتماعی ،فرهنگی
و فیزیکی در ایجاد حس رضایت از مکان سکونت ،الگوی نظری پژوهش شکل گرفت .بهمنظور سنجش رضایتمندی،
یک مطالعه میدانی به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی ،با همکاری  50نفر از ساکنان سه محله که خانهتکواحدی
خود را به آپارتمان تغییردادهاند ،در شهر زنجان انجام شد و با  20نفر ،مصاحبه کیفی صورت گرفت .تحلیل عوامل مؤثر
بر میزان رضایت از نوع مسکن در سه مقیاس (محله ،همسایگی و خانه) ،حاکی از ارتباط معنادار بین انگیزه تغییر نوع
مسکن و احساس رضایت از خانه است .تغییرات اجتماعی در دو مقیاس کالن (محله) و خرد (خانه) نشاندهنده کاهش
احساس رضایت در خانه آپارتمانی است ولی در مقیاس میانی (همسایگی) ،امنیت باعث افزایش رضایت از خانه آپارتمانی
شده است .تغییرات فیزیکی آپارتمان نسبت به خانه تکواحدی در مقیاس کالن ،باعث افزایش احساس رضایت شده
اما در مقیاس میانی ،خانه آپارتمانی (به دلیل از دست رفتن کیفیت عرصه نیمهعمومی) رضایتمندی را کاهش داده
است .در مقیاس خرد ،احساس رضایت از سازمان فضایی خانه تکواحدی و احساس رضایت از مصالح و جزئیات خانه
آپارتمانی دیده میشود .نتایج تحقیق نشان میدهد با گرایش روبهرشد گونه آپارتمانی ،ارائه الگوها و طرحهای خالق
در مقیاس میانی و خرد ضروری است .در مقیاس کالن ،تقویت ارتباط با طبیعت ،تأمین عرصههای عمومی -خدماتی،
پیشبینی کاربریهای اجتماعی -فرهنگی باتوجه به ترجیحات و شیوه زندگی و در مقیاس میانی ،تخصیص فضاهای
جمعی چندعملکردی ،حفظ سلسلهمراتب دسترسیها با تأکید بر پیاده و در مقیاس خرد ،توجه به تنوع فضایی سازگار با
شیوه زندگی و تأمین اندازه بهینه فضاهای جمعی و خدماتی مسکن توصیه میشود.

واژگان کلیدی :مسکن ،خانه تکواحدی ،آپارتمان مسکونی ،رضایت ،روانشناسی محیطی.
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مقدمه

پژوهش در تأثیر مسکن بر احساس رضایت در ارتقاء کیفیت زندگی و سیاستگذاری مسکن در مقیاس کالن مؤثر است.
روانشناسان مفهوم خانه را فراتر از کالبد سکونت ،مکانی میدانند که ساکنان طی زندگی به تدریج مفاهیم فرهنگی
و روانی به آن بخشیده ،به محیط شخصی و مکانی هویتمند و معنادار تبدیل میکنند (Harvey & Cloutier-Fisher,
 .)2009گیفورد 1خانه را جایی میداند که قلب آنجاست و همه افرادی که در یک سرپناه زندگی میکنند لزوماً دارای خانه
نمیداند .وی تحقق مفهوم خانه را به شش ویژگی مشروط میکند ( .)Gifford, 1997اول ،سرپناه که به ساکنان خلوت و
امنیت میبخشد و از خطرات محیط حفظ میکند .دوم ،نظم دادن که به درک جایگاه ساکنان در جهان کمک میکند.
سوم ،هویت مکان بهعنوان محور هویتی ساکنان .چهارم ،ارتباط الگوهای فضایی و زمانی خانه که به احساس ارتباط
ساکنان با محیط منجر میشود .پنجم ،گرمی و صمیمیتی که خانه بهصورت نمادین و شخصی ایجاد میکند .ششم،
کالبد مناسب که در راستای انطباق با نیازهای ساکنان معنا مییابد .احساس رضایت از سکونتگاه در هر شش سطح قابل
بررسی است؛ اما با گسترش شهرنشینی و سکونت در مسکن با تراکم باال ،تخریب شتابزده خانههای تکخانواری بهویژه
مهیا کردن زمینه مناسب ،عواقب نامطلوبی بر زندگی و نگرش ساکنان
در محلههای اصیل و تبدیل به آپارتمان بدون 
بهدنبال دارند که پیامدهای منفی آن بر ساختار شهر ،محله و خانه ،ضرورت پژوهش حاضر را تبیین میکنند .پژوهش
به بررسی تغییر احساس رضایت ساکنانی میپردازد که پیش از این در خان ه تکخانواری زندگی کردهاند و هماکنون در
همان محله و همان مکان در آپارتمانی با کالبد و الگوی متفاوت ،سکونت میکنند .بررسی میزان رضایت ساکنان از دو
نوع تجربه سکونت (تکواحدی /آپارتمانی) ،میتواند در بهبود روند آتی طراحی مسکن و نحوه ارتقای کیفیت محلههای
شهری ،مفید و مؤثر باشد.

 .1پیشینه تحقیق (رضایتمندی از مسکن)
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تأثیرات سوء طراحی مسکن مدرن در میانه قرن بیستم تأثیرات کالبد خانه بر رفتار و نحوه زندگی ساکنان را روشن
کرد و این امر باعث شکلگیری دانش روانشناسی محیطی و طرح مباحثی چون رضایتمندی در جهت رفع مشکالت
مسکن ،تأمین نیاز انسانی و ایجاد سکونتگاه مناسب زندگی در جوامع غربی شد ( )Motallebi, 2001و (Rafieian et al.,
 .)2009ارتباط دوسویه ،زنده و پویا بین انسان و خانه باعث وابستگی کیفی متقابل شده و هر نوع تغییر در ویژگی خانه
بر نحوه زندگی انسان و بر عکس تأثیر میگذارد .رضایت از محیط از معیارهای سنجش کیفیت ادراکی شناخته شده و
محیط باکیفیت باال بهواسطه ویژگیهای فیزیکی ،اجتماعی یا سمبلیک احساس رضایت و رفاه را در افراد تداعی مینماید.
مطالعات در زمینه احساس رضایت از محیط مسکونی عموماً با هدف ارزیابی شرایط مسکن و شناخت نیازها و ترجیحات
ساکنین ( ،)Salleh, 2008کیفیت زندگی آنها ( )Caldieron, 2011; Lee & Park, 2010و میزان موفقیت یا عدم موفقیت
پروژههای خانهسازی ()Mohit & Nazyddah, 2011; Lara & Bekker, 2012انجام گرفته است .این مطالعات به درک
سازگاری محیط کالبدی خانه و رفتار ساکنین کمک میکنند ( .)Fang, 2006, p. 1998عینیفر ( )2000عوامل انسانی
رضایتمندی را مجموعهای از معیارهای اجتماعی و روانشناختی تعریف میکند که بر نحوه ادراک و رضایت از مجموعه
مسکونی مؤثرند .وی عوامل انسانی -محیطی در طراحی مسکونی را چنین طبقهبندی میکند ( :)Alireza, 2000درسطح
اول ،ایجاد تداوم و پیوند کالبدی -اجتماعی مجموعهها با محیط اطراف و ایجاد هویت محلی مطرح است .در سطح دوم،
روابط درونی و ایجاد تعادل خلوت و تعامل اجتماعی ،برقراری و احساس امنیت ،جهتیابی و دسترسی پیاده ،دسترسی
سواره و توقفگاه مد نظر است .در سطح سوم روابط و نسبت فضاهای درونی مسکن و هماهنگی با فرهنگ و سنت
سکونت مورد نظر است .آمول )2009( 2جهت اندازهگیری حس رضایت در محیط مسکونی دانشجویی ،پیمایشی تجربی
انجام داده و وجود رابطه معنادار بین ماهیت رضایتمندی در سطوح مختلف (از مقیاس کالن تا خرد) را آشکار ساخت.
ادراک و احساس رضایت از محیط سکونت در شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و فیزیکی متفاوت بوده ،در ارتباط با
خصوصیات فردی به عوامل جمعیتی ،شخصیتی ،ارزشی ،انتظارات و آرمانها ،قیاس با سایر سکونتگاهها و امید به آینده
مرتبط است .رضایت بیشتر سالخوردگان نسبت به جوانان ،رضایت بیشتر ساکنان با منزلت اقتصادی و اجتماعی باالتر و
رضایت بیشتر مالکان نسبت به مستاجران از یافتههای قابل ذکراست ( .)VanPoll, 1997; Rafieian et al., 2009رضایت
سکونتی در طبقه با درآمد متوسط با ارائه امکانات رفاهی -اجتماعی و امکانات زیربنایی در مسکن عمومی قابل افزایش
است ( .)Ibem and Aduwo, 2013در مطالعات رضایتمندی مسکن ،ارزیابی ادراکی واحد همسایگی در مقیاس کالن و
واحد مسکونی درمقیاس خرد انجام می شود .فعالیت همسایگی و محلهای و مالقات با همسایگان شاخص رضایتمندی
از محل سکون 
ت محسوب میشود ( .)Amerigo & Aragones, 1997نیالندر )2011( 3در تحلیل رضایت از محیط آپارتمان
ق هارا مورد توجه قرار میدهد و کانتر 4سه جزء جنبههای
سه ویژگی مصالح و جزئیات ،فرم فضایی و سازماندهی اتا 
فضایی (معماری و شهرسازی) ،جنبههای انسانی (روابط اجتماعی) و جنبههای عملکردی (خدمات و تسهیالت) را در
ارزیابی ساکنان از محل زندگی مؤثر میداند ( .)Canter, 1997پژوهشگران تجربی همچون بنایتو )2006( 5و آیلو،)2010( 6

مقایسه تطبیقی خانههای تکواحدی و آپارمتانی در ایجاد احساس رضایت ساکنان
شامره صفحه مقاله15-26 :

17

متغیرهای زمینهای همچون نحوه زندگی ،جمعیت و نگهداری را به الگوی کنتر ( )1977اضافه نمودهاند .در دهههای اخیر
رابطه عاطفی با محیط خانه نیز مورد توجه قرارگرفته و مفاهیمی چون حس مکان ،وابستگی مکان و هویت مکان بحث
شدهاند .مانزو )2003( 7معتقد است رابطه عاطفی مردم با محیط ،شامل طیف گسترده عوامل فیزیکی و احساسی است.
گیفورد ( ،)1997سه دسته نگرشها (اولویتها و رضایتمندی) ،رفتارها (مدیریت فضا ،گذران اوقات فراغت و چیدمان
مبلمان خانه) و تندرستی (سالمتی ،استرس ،ترس از جرم و حمایتهای اجتماعی) را در روانشناسی سکونتگاه معرفی
میکند و برای پی بردن به میزان رضایت از محل سکونت هریک از عوامل تأثیرگذار را به چهار شاخصه شخصی،
اجتماعی ،فیزیکی و فرهنگی تقسیم میکند .تأثیرات شخصی شامل سن و مرحله زندگی ،موقعیت اجتماعی و اقتصادی
افراد ،جنسیت و نقش اجتماعی ساکنان و ویژگیهای شخصیتی و ارزشهای فکری ساکنان است .تأثیرات اجتماعی
شامل ارتباط همسایهها ،هنجارهای اجتماعی -فرهنگی نظیر حریم ،خلوت ،امنیت و تعامل اجتماعی است .تأثیرات
فیزیکی شامل فرم و جنبههای بصری داخل و خارج خانه است .تحقیق جواهرپور و همکاران ( )2013بهمنظور بررسی
میزان رضایتمندی ساکنان محله نارمک از فضاهای باز و تسهیالت عمومی و محیط مسکونی نشان میدهد با افزایش
ساختوساز آپارتمانی در محلههایی که قبال ساختار تکواحدی داشتهاند ،سرانه عرصههای باز عمومی و خدمات محلی
بهشدت کاهش یافته و فعالیت ضروری مثل قدمزدن در محیط محله دشوار شدهاست .در گذر زمان روابط همسایگی
دچار اغتشاش شده و رضایتمندی کاهش مییابد .آراگونز و آمریگو ،)1997( 8در توضیح الگوی رضایت از فضای مسکونی
مینویسند« :صفات عینی محیط تبدیل به صفات ذهنی شده و در حس رضایت تأثیر میگذارند .صفات ذهنی متأثر از
ویژگیها و خصوصیات شخصی افراد استفادهکننده فضا است و رضایت از محیط تأثیر مستقیم و مثبت بر روی رفتار
متجانس با محیط دارد و لذا رضایت از محیط مسکونی منجربه رضایت نسبی از کل زندگی میشود» (نمودار .)1
نمودار  :1الگوی رضایت از فضای مسکونی

(آراگونز و آمریگو 1997 ،به نقل از )Behzadfar & Ghazizade, 2011

• چه عواملی در رضایت ساکنین خانههای آپارتمانی و خانههای تکواحدی نقشآفریناست؟
• تغییر الگوی سکونت از خانه تکواحدی به آپارتمانی در احساس رضایت ساکنین چه میزان تأثیرگذار است؟
• انگیزههای تبدیل خانه تکواحدی به آپارتمانی کدامند و چه تأثیری بر میزان رضایت ساکنان دارند؟
در راستای پاسخ سؤاالت ،فرضیات کلی زیر تدوین شد:
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نمودار 1و  ،2الگوی احساس رضایت ساکنان از روند تبدیل خان ه تکواحدی به آپارتمانی را نشان میدهد که متأثر از
تغییرات در سه مقیاس کالن (ارتباط با محله)؛ مقیاس میانه (روابط بین واحدها) و مقیاس خرد ( داخل واحدها) است.
مطابق دیدگاه گیفورد ( )1997عوامل شخصیتی ،اجتماعی ،فیزیکی و فرهنگی تأثیرگذار بر رضایت از محل سکونت است.
پیامدهای سکونت ()Gifford, 1997؛ بهصورت ابراز رضایت و نارضایتی بروز میکند .مدل تحلیلی عینیفر ( )2000در سه
مقیاس خرد (فضاهای داخلی)؛ میانه (فضای عمومی یا باز مسکونی) و کالن (ارتباط خانه با محله) در ترکیب با الگوی
آراگونز و آمریگو ( )1997عوامل مؤثر در احساس رضایت را در دو دسته عینی (عوامل کالبدی) و ذهنی (عوامل فردی
واجتماعی) قابل بررسی میسازد .عوامل فرهنگی بهعنوان متغیر مداخلهگر با انتخاب نمونهها کنترل شد ه و ارتباط ساکنین
با خان ه در طیفی از ابراز رضایت در سطوح مختلف بهعنوان متغیر وابسته و تأثیر عوامل شخصی ،اجتماعی و فیزیکی
بهعنوان متغیر مستقل قلمداد میشوند .عوامل شخصی سن ،جنسیت و ویژگیهای شخصیتی؛ عوامل اجتماعی ارتباط با
همسایهها ،حریم خصوصی ،امنیت و تعامل اجتماعی و عوامل فیزیکی مصالح و جزئیات ،فرم فضایی و سازماندهی اتاقها،
محوطه اطراف خانه ،فرم و نمای خارجی خانه میباشد.
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• فرضیه  :1الگوی سکونت در احساس رضایت ساکنان مؤثر است.
• فرضیه  :2احساس رضایت ساکنان وابسته به عوامل کالبدی مسکن ،خصوصیات فردی و انگیزه اجتماعی است.
تحقیق با رویکرد کیفی -کمی انجام گرفته و در بخش نظری (با رویکردکیفی) با توجه به سؤاالت ،پیشینه و عوامل
تأثیرگذار در رضایتمندی با استدالل منطقی مورد تحلیل محتوا و طبقهبندی قرارگرفت و در الگوی نهایی ،مؤلفههای
رضایتمندی از نوع مسکن تبیین شد .در بخش عملی ،موردپژوهی مرحله اول (با رویکرد کمی) بهواسطه پرسشنامه
نیمهسازمانیافته به بررسی میزان رضایت ساکنین از عوامل و سطوح مختلف تأثیرگذار پرداخته و مرحله دوم (با رویکرد
کیفی) با مصاحبه کیفی به واکاوی دالیل و انگیزه تغییر نوع سکونت پرداخته شده و پس از ارزیابی کیفی یافتهها ،راهکارها
و پیشنهادات ارائه شدند.
نمودار  :2الگوی نظری تحقیق
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در انتخاب محدوده ،از نمونهگیری هدفمند که امکان کنترل شرایط برای بررسی تأثیر سکونت بر ارتباط ساکنین با خانه
را امکانپذیرمیکند ،استفاده شد .شهر زنجان که در دو دهه اخیر با پدیده پراکندهرویی شهری مواجه بوده (& Habibi
 )Zabardast, 2009و محلههای مسکونی شهرک کارمندان ،اعتمادیه و سعدیشمالی بهدلیل رواج تبدیل خانه تکخانواری
به آپارتمانی در دهه اخیر انتخاب شدند .در راستای کنترل متغیر مداخلهگر ،ساکنان مناطق از لحاظ شرایط فرهنگی و
منزلت اجتماعی -اقتصادی در وضعیت نسبتاً مشابهی قرار دارند و نقش سایر عوامل پررنگتراست.
پرسشنامه بر اساس مقایسه دو نوع مسکن تکخانواری و آپارتمانی طراحی شد .ساختار پرسشنامه براساس پژوهشهای
مشابه از جمله پژوهش ایبم و آدوو )2013( 9میباشد .پرسشنامه ابتدا فضاهای خانه را در قالب طیف لیکرت مورد پرسش
قرار میدهد .سپس سؤاالت پرسشنامه  10مؤلفه مرتبط با احساس رضایت را مورد بررسی قرار میدهند .در انتخاب
جامعه آماری محلههای ،با منطق نمونهگیری خوشهای تصادفی نظرات بیش از  55نفر را جویا شده و با کنترل اعتبار،
صحت و دقت پاسخهای ارائه شده ،نتایج  50نفر ( 24نفر آقا و  26نفر خانم) از ساکنین که خانه مسکونی تکواحدی
خود را به آپارتمان تغییر دادهاند انتخاب شدند .با ارائه پرسشنامه نیمهسازمان یافته ،تأثیر مؤلفههای مختلف بر رضایت
از تغییر مسکن در ارتباط با محیط بررسی و با استفاده از فاکتور شناختی «مقایسه» در پرسشنامه تفاوتها آشکارتر
شد .در مرحله دوم با مصاحبه کیفی خانوادههایی که خان ه تکواحدی را تبدیل به آپارتمان کردهاند ،به واکاوی دالیل و
انگیزه تغییر پرداخته شد.

 .3اعتبارسنجی پرسشنامه

اعتبار درونی :در تضمين اعتبار دروني پژوهش ،چند راهبرد بهكار بستهشد .بررسي توسط همتا :بهمنظور تضمين
اعتبار پرسشنامه و پژوهش کیفی ،پژوهشگر بايد سند پژوهش را در اختيار همتايان آشنا به پژوهش قرار میدهد تا
بازنگري نموده و نظرات تکمیلی ارائه دهند ( .)Merriam, 1998; Patton, 2001در این مقاله ،محقق از مشورت اساتيد
دانشكده معماري دانشگاه هنر اسالمی تبریز و دانشگاه زنجان بهره گرفت .حاالت مشاركتي پژوهش :بهمنظور تضمين

مقایسه تطبیقی خانههای تکواحدی و آپارمتانی در ایجاد احساس رضایت ساکنان
شامره صفحه مقاله15-26 :
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اعتبار پژوهش کیفی حالت مشارکت بین محقق و افراد مورد تحقیق ( .)Merriam, 1998; Patton, 2001افراد خانواده
در اغلب مراحل پژوهش دخيل و همراه شدند .شناخت طوالني مدت با زمینه مطالعه :ادراكات محققان در زمینه مورد
مطالعه بهواسطه تجربيات شخصي شكل گرفته و دو تن از محققان در زنجان متولد شده ،زندگي كرده ،رشد يافته ،به
تحصیل پرداخته و زندگی در آن را تجربه كردهاند .درك محیط و زمینه فرهنگی ،اجتماعی ،آگاهي ،دانش و حساسيت
محقق را در چالشها ،تصميمات و مباحثي كه ساکنان مواجه هستند را افزايش داد و كار با ساکناني كه مشاركت نمودند
را تسهیل نمود.
اعتبار بیرونی :در تضمين اعتبار بيروني ،توصيفات مستحكم و مسبوطی ارائه میشود تا عالقهمندان چارچوب محكمي
براي تعمیمپذيري داشته باشند .دو روش تضمين اعتبار بیرونی و اعتمادپذيري بهكار بسته شد .انتخاب هدفمند جامعه
آماری بهمنظور فراهمآوردن امكان تعمیم نظريه( .ساکنینی که اقدام به تغییرخانه مسکونی تکواحدی به آپارتمان
مسکونی کرد ه بودند) به ايجاد نظريه در ساختار پيشنهادي كمك نمود .راهبردهاي جمعآوري و تحليل دادهها بهطور
مفصل گزارش شدند تا تصويری دقيق از روش تحقیق فراهم شود .باتوجه به موضوع کیفی پژوهش برای ارتباط بیشتر با
ساکنان عالوه بر پرسشنامه ،مصاحبه کیفی انجام شد و پاسخها مکتوب شدند.

 .4یافتههای تحقیق

یافتهها ،نشانگر تأثیر عوامل فردی ،فیزیکی و اجتماعی بر رضایت ساکنین از خانههای تکواحدی و آپارتمانی است.
تحقیق مطابق الگوی پژوهش (نمودار  )2در سه مقیاس نتایجی به شرح ذیل دارد:
جدول : 1میزان رضایت ساکنان از تبدیل خانه تکخانواری به آپارتمانی (عوامل فیزیکی)
عوامل فیزیکی

درصد
دلیل رضایت از خانه تکواحدی
رضایت
 .1ارتفاع کم بنا و معماری سنتی

محله

بین واحدها

فرم و نمای
خارجی  .2نمای زیبای آجری

ارتباط با
محوطه

مصالح و
جزئیات

 .3طراحی توسط ساکنین

8/3

 .1امکان فعالیت در حیاط
 .2وجود فضای سبز

34/8

 .3دسترسی مستقیم به حیاط

8/7

 .4تأمین حریم خصوصی

13

جمع

100

.1تفکیک مناسب فضاها

25

.2باز نبودن آشپزخانه

20
12/5

 .1داشتن فضای کافی

76/9

جمع

76/9

 .1معماری سنتی و گچبری قدیمی

4/8

 .2بهتر و مقاومتر بودن

9/5

 .1بهبود ارتباط فضاها با هم

12/5

 .2دسترسی به سرویس و حمام

10

.3نزدیکی حمام به اتاق خواب

5

 .4باز شدن آشپزخانه

5

 .5تفکیک اتاقهای خواب

5

 .6ادغام نشیمن و پذیرایی

5

 .1افزایش مساحت فضاها

7/7

 .2آشپزخانه باز

7/7

 .3ابعاد اتاقها

7/7

جمع

23/1

 .1تزئینات ساده ،شیک ومدرن

الف) عوامل فیزیکی :مؤلفههای کالبدی نشانگر مزیتهای نسبی خانه آپارتمانی است (جدول  .)1در مقیاس کالن ،تأثیر
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فرم فضایی

8/3

 .2مصالح بهروز

25

43/5

.3دور از دید بودن سرویس
بهداشتی

داخل واحدها

8/3

ک و نورپردازی
 .1نمای زیبا ،شی 

50
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سازماندهی
اتاقها

دلیل رضایت از خانه آپارتمانی

درصد
رضایت

20
عوامل فیزیکی بر احساس رضایت از آپارتمان بیش از خان ه تکواحدی است ( ٪83/3رضایت از آپارتمان) .فرم و نمای
خارجی آپارتمان در مقایسه با خانه تکواحدی به احساس رضایت بیشتر منجر شده اما در مقیاس کالن ،فرم و نمای
خارجی از دید ساکنان نیازمند بررسی تغییر هویت کالبدی محلهها است .طراحی جدید و توجه به سالیق ساکنین،
استفاده از مصالح نو و نورپردازی باعث احساس رضایت ساکنین نماهای آپارتمانیاست .در مقیاس میانی ،آپارتمان باعث
کاهش رضایت ساکنین بوده اما رضایت از خانه تکواحدی  ٪100است .درکاهش رضایت ساکنین از آپارتمان در مقیاس
بین واحدها و فضاهای باز عمومی ،کاهش فعالیت مستقل ،کاهش سرانه فضای سبز و از دسترفتن حریمهای بصری و
فقدان حیاط خصوصی مؤثرند .اکثر آپارتمانها فاقد فضای باز با کیفیت و با ارزش فضایی حریم و خلوت مطلوب است.
نمودار  :3مقایسه احساس رضایت ساکنان از عوامل فیزیکی خانه آپارتمانی و تکواحدی ،مستخرج از پرسشنامهها
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تغییرات نوع سکونت در مقیاس خرد (داخل واحدها) :در بخش فرم فضایی و سازماندهی فضاها ،با وجود تغییرات عمده از
تک واحدی تا آپارتمانی ،در مجموع احساس رضایت از خانه تکواحدی بیشتر بوده ( ٪76/9و  )٪57/5و کاهش مساحت
فضاها باعث احساس نارضایتی آپارتمان شدهاست .در مصالح و جزئیات ،احساس رضایت از آپارتمان بیشتر است ()٪85/7
و به لوکس و نو بودن برخی تزئینات از دید ساکنین اشاره دارد.
ب) عوامل اجتماعی در سه مقیاس کالن ،میانه و خرد طبقهبندی و در جدول  2ارائه میشود و حاکی از احساس رضایت
ساکنین از خانه تکواحدی از بعد عوامل اجتماعی در مقیاس کالن محله ( ٪91/7رضایت) و مقیاس خرد داخل واحدها
( ٪77/3رضایت) در مقایسه با آپارتمان است .در مقیاس میانی (بین واحدها) احساس رضایت در آپارتمان پر رنگتر و در
ارتباط با همسایهها رضایت از خانه تکواحدی بیشتر است ( )٪100ولی کاهش تعامالت اجتماعی و ارتباط با همسایهها
و مهمانپذیری کمتر و کاهش حریم و بههمخوردن آرامش محله به کاهش احساس رضایت ساکنین آپارتمان منجر
شدهاست .وقوع جرایم شهری مانند سرقت مخل آرامش روانی شهروندان بوده و در احساس امنیت ،رضایت از آپارتمان
( )٪82/3بیشتر است.
جدول  ،2میزان رضایت ساکنان از تبدیل خانه تکخانواری به آپارتمان (عوامل اجتماعی)
عوامل اجتماعی

محله

بین
واحدها

دلیل رضایت از خانه تک واحدی

درصد
رضایت

 .1آرامش محله

75

 .2اولویت پیاده به سواره

8/3

 .3تداعی خاطرات

8/3

ارتباط  .1تعداد کم همسایگان و ارتباط
همسایهها بیشتر با آنها

100

محله

احساس
امنیت

 .1مالکیت شخصی خانه

17/7

دلیل رضایت از خانه آپارتمانی

کاهش سر و صدای کودکان

درصد
رضایت

8/3

-

-

 .1حضورهمسایگان در آپارتمان

47

 .2ورودی و تمهیدات (قفل ضد سرقت)

29/4

توآمد بیشتر
 .3رف 

5/9

مقایسه تطبیقی خانههای تکواحدی و آپارمتانی در ایجاد احساس رضایت ساکنان
شامره صفحه مقاله15-26 :

داخل
واحدها

 .1ارتباط بیشتر با مهمانها (مساحت
بیشتر و مزاحمت کمتر همسایگان )

33/3

ارتباط با  .2ارتباط بیشتر مهمانها (عدم
مهمان محدودیت در تعداد مهمانها و زمان
رفت و آمد)

33/3

 .3امکان برگزاری مراسم

11

 .1حریم خصوصی (مالکیت شخصی)

46/1

حریم  .2حریم خصوصی (دید ،صدا و بوی
خصوصی غذا )

15/4

 .3گسترش حریم خصوصی به حیاط

15/4

.1فضای پذیرایی بزرگتر

.1اصولیتر بودن حریم خصوصی
 .2جدا شدن اتاق های خواب

21

22/2

7/7
15/4

نمودار  :4مقایسه احساس رضایت ساکنان از عوامل اجتماعی خانه آپارتمانی و تکواحدی ،مستخرج از پرسشنامهها

ج) عوامل فردی :جدول 3تأثیر جنسیت بر میزان رضایت از خانههای تکواحدی و آپارتمانی را نشان میدهد .برخی
پژوهشها رابطه معنیدار بین جنسیت و احساس رضایت نیافتهاند ()Jaafar et al., 2006; Varady and Carrozza, 2000؛
در برخی دیگر کمتر از خانمها از محیط مسکونی احساس رضایت دارند .سن افراد هم در احساس رضایت از مسکن
مؤثراست ( .)Ibem and Amole, 2012; Lu, 1999افزایش سن رابطه مستقیمی با افزایش احساس رضایت ساکنین دارد و
افراد جوان انتظارات و آرمانهای بزرگتری نسبت به افراد مسن دارند (.)Salleh et al., 2012
جدول  :3تأثیر جنسیت بر میزان رضایت ساکنان از تبدیل خانه تکخانواری به آپارتمان

عوامل
اجتماعی

بین واحدها
داخل واحدها

ارتباط با همسایهها
احساس امنیت
ارتباط با مهمان
حریم خصوصی

عوامل اجتماعی
عوامل
فیزیکی

محله

فرم و نمای خارجی

٪16/2

0

٪19/6

٪3/9

٪25

٪29/4

٪23/6

٪21/2
٪32/6

٪5

٪9/8

٪13/7

٪70

٪30

٪58/8

٪41/2

٪5/1

٪16/1

٪0/9

٪20/7
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محله

محله

تکواحدی

آپارتمانی

تکواحدی

آپارتمانی
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جنسیت و رضایت از خانه تکخانواری و
آپارتمان

درصد رضایت خانمها از خانه

درصد رضایت آقایان از خانه

22
عوامل
فیزیکی

بین واحدها

ارتباط با محوطه

٪22

0

٪21/6

٪21/6

سازماندهی اتاقها
داخل واحدها فرم فضایی

٪35/6

٪21/2

٪16/2

٪40/6

مصالح و جزئیات
عوامل فیزیکی

٪62/7

٪37/3

٪38/7

٪61/3

یافتههای جدول  3حاکی است خانمها از خانه تک واحدی نسبت به آپارتمانی رضایت بیشتری داشتهاند .در گروه آقایان،
با لحاظ عوامل اجتماعی ،خانه تکواحدی عامل رضایتمندی بیشتر دانسته شده ،اما با لحاظ عوامل کالبدی ،آپارتمانی
را عامل رضایتمندی دانستهاند .با توجه به قابلیت خانه تک واحدی در رفتار قلمروپایی خانواده و تأمین خلوت مطلوب و
آزادی عمل خانمها و بهروز بودن قابلیت فیزیکی آپارتمان و دشواری حفظ و نگهداری خانه تکواحدی برای آقایان ،قابل
استناد است .نتایج جدول  3حاکی است خانمها بیش از آقایان به ابراز نارضایتی از عوامل اجتماعی خانه آپارتمانی و ابراز
رضایت از خانه تکواحدی اشاره کردهاند ( ٪70رضایت از خانه تک واحدی) .ابراز نارضایتی خانمها از عوامل اجتماعی
آپارتمان به خصوص در سطح سوم (ارتباط با مهمان و نیاز فرهنگی به حریم خصوصی) ،بارزتر است .در تغییرات عوامل
فیزیکی در مجموع بیش از نیمی از آقایان از آپارتمان ( )٪61/3و بیش از نیمی از خانمها از خانه تک واحدی ابراز رضایت
داشتهاند ( .)٪62/7این اختالف در مقیاس سوم (داخل خانه) بیشتر نمایان است .خانمها از تغییرات فرم و سازماندهی
فضایی خانه آپارتمانی احساس نارضایتی دارند .نارضایتی خانمها از عوامل اجتماعی آپارتمان و از بینرفتن حریمها،
بازشدن آشپزخانهها و ادغام فضای نشیمن و پذیرایی تأمین حریم و نظم فضای عمومی برای پذیرایی را دشوار میسازد.
هر یک از فضاهای نشیمن و پذیرایی واجد فعالیت متفاوت بوده و «هنگامی که این دو فعالیت به یک فضا منتقل میشوند،
آن فضا در درون با امر متضاد مواجه میشود» (.)Rasekhinejad Moghadam, 2006, p. 59

 .5تجزیه و تحلیل
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واکاوی دالیل و انگیزهها در تغییر خانه تکواحدی به آپارتمان (جدول  )4حاکی است قدمت ساختمان و هزین ه زیاد
بازسازی و تعمیرات ،مهمترین انگیزه  90درصد پاسخدهندگان در تغییر کالبدی مسکن است و با گذشت کمتر از 30
سال اکثریت ساختمانها در وضعیت غیرقابل قبول کیفیت ساخت و ساز قرا ر گرفته و از نظر بهرهبرداران نوسازی آن
مقرون بهصرفه است .دسترسی به امنیت بیشتر ،انگیزه مالی ،نظافت راحتتر ،ورثهای بودن خانه و تقسیم خانه به
تعداد بیشتری واحد مستقل در پاسخ  20درصد افراد مورد اشاره است .تحلیل یافتهها از تأثیر عوامل فردی ،اجتماعی و
فیزیکی بر میزان رضایت از محیط سکونت در سه سطح کالن ،میانه و خرد (جداول  1و  2و  )3در طی مصاحب ه کیفی
در راستای تدقیق نتایج پرسشنامهها ،ارتباط بین انگیزه تغییر نوع سکونت و احساس رضایت ساکنان را روشنتر نمود.
در تبدیل خانه تکخانواری به آپارتمان مسکونی میتوان افراد را به چهار بخش عمده تقسیم نمود -1 :افراد مسنتنها که
در آپارتمان احساس امنیت بیشتری دارند -2 .خانوادههای با فرزندان در شرف ازدواج که در پی تأمین مسکن فرزندان
هستند -3 .افرادی که در پی کسب درآمد از طریق تعویض خانه تک واحدی به چند واحد آپارتمانی هستند -4 .افرادی
ت هستند.
که بهدنبال نوسازی و مد روز سکون 
جدول  4که ارتباط انگیزه تغییر نوع سکونت را با میزان رضایت مقایسه کرده نشان میدهد ،انگیزه افراد از تغییر نوع
سکونت با احساس رضایت ارتباط مستقیم دارد .افراد مسن و خانوادههای با فرزندان در شرف ازدواج و نیازمند مسکن ،از
این تغییر احساس رضایت دارند ( ٪66و  )٪100و نارضایتی در تغییرات مقیاس اول یعنی سطح محله است .گروه سوم،
بهدنبال کسب درآمد از طریق تعویض خانه تک واحدی به چند واحد آپارتمانی از تغییرات فیزیکی و اجتماعی ناراضیاند
( ٪60نارضایتی از عوامل فیزیکی و  ٪87/5نارضایتی از عوامل اجتماعی) .افرادی که بهدنبال نوسازی و مد روز بودن محل
سکونت بودهاند ،به رضایت نسبی دست یافتهاند (.)٪60
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جدول  :4ارتباط بین انگیز ه تغییر نوع سکونت با میزان رضایت
نگرش حاصل از تغییر نوع سکونت

سطح  :1فرم و نمای خارجی خانه
عوامل
فیزیکی

سطح  :2ارتباط با محوطه اطراف خانه

افرادمسن و
تنها

تأمین مسکن
فرزندان

کسب درآمد

نوسازی و مد
سکونت

درصد رضایت

درصد رضایت

درصد رضایت

درصد رضایت

66/7

66/7

100

60

0

33/3

0

0

سطح :3سازماندهی و فرم فضایی ،مصالح و
جزئیات

44/4

83/3

33/3

46/7

جمع

46/1

87

40

47/6

سطح  :1محله

0

0

سطح  :2احساس امنیت ،ارتباط با همسایه

عوامل
اجتماعی
سطح  :3حریم خصوصی ،ارتباط با مهمان
جمع
در صد رضایت

0

50

25

25

40

33/3

50

0

20

45/5

52/9

12/5

30

66/7

100

0

60
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تحلیل متون و پیشینه موضوع ،چهار عامل مؤثر فردی ،اجتماعی ،فرهنگی و فیزیکی را بر احساس رضایت از مکان
سکونت ،شناسایی نمود .این تحقیق بر ابعاد گونهشناسی معماری و ریختشناسی بافت متمرکز شد و مطالعه میدانی و
مصاحبه با افرادی که تجربه تغییر سکونتگاه از خانه تکواحدی به آپارتمان داشتهاند ،تأثیر بر احساس رضایت ساکنان
را روشن کرد.
فرضیه  :1الگوی سکونت در احساس رضایت ساکنان مؤثر است .طی فرآیند تغییر نوع مسکن ،عوامل کالبدی و اجتماعی
تغییر کرده و بر میزان احساس رضایت تأثیر میگذارند .بهطور کلی میتوان گفت ،درحالیکه تغییر نوع سکونت در ابعاد
اجتماعی منجربه کاهش رضایت از خانه آپارتمانی شده؛ در ابعاد کالبدی این تغییر ،احساس رضایت را در پی داشتهاست.
فرضیه  :2احساس رضایت ساکنان وابسته به عوامل کالبدی مسکن ،خصوصیات فردی و انگیزه اجتماعی است .بررسی
سطوح محیط سکونت و تحلیل یافتهها مؤید تأثیر عوامل اجتماعی و فیزیکی بر میزان رضایت از محیط سکونت در سه
سطح کالن ،میانه و خرد ،است .تأثیر ابعاد اجتماعی در دو مقیاس کالن و خرد حاکی از کاهش احساس رضایت در خانه
آپارتمانی است و صرفاً در مقیاس میانی بهدلیل مؤلفه امنیت ،رضایت از خانه آپارتمانی دیده میشود .تأثیر ابعاد فیزیکی
در مقیاس کالن ،رضایت از آپارتمان را نسبت به خانه تکواحدی نشان میدهد ولی در مقیاس میانی ،خانه آپارتمانی
باعث کاهش رضایت شده و در مقیاس خرد ،احساس رضایت باال از سازماندهی فضایی خانه تکواحدی و احساس رضایت
باال از مصالح و جزئیات خانه آپارتمانی دیده میشود .یافتههای پژوهش حاکی از ارتباط معنادار بین انگیز ه تغییر نوع
سکونت و احساس رضایت ساکنان از خانه است .افراد مسن و خانوادههای با فرزندان در شرف ازدواج ،از تغییر نوع سکونت
رضایت نسبی دارند و افرادی بهدنبال کسب درآمد از طریق تبدیل خانه تکواحدی به چند واحد آپارتمانی از تغییرات
ناراضیاند .رضایت خانمها از خانهتکواحدی و نارضایتی از خانه آپارتمانی بیش از آقایان است.
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جدول  :5الگوی تطبیقی طراحی و رفع مشکالت ناشی از تبدیل خانهتکواحدی به آپارتمانی

محله

بین واحدها

فیزیکی

ارتباط با طبیعت در پارک محله.

اجتماعی

تقویت فضاهای عمومی محله و افزایش تعامالت مثبت.
سلسلهمراتب ساختار محله و کنترل سرعت با تأکید بر پیاده

فیزیکی

اختصاص فضای باز مجزا هر واحد.
طراحی فضای باز عمومی طبیعی برای فعالیت جمعی و بازی
تبدیل فضای مشاع به فضای عمومی و شکلگیری تعامالت مثبت.

اجتماعی

تعریف سلسلهمراتب ورود خانه با تعریف عناصر و فضاهای میانی.
طراحی فضاهای عمومی بام و همکف جهت مراسمات.

داخل واحدها

فیزیکی

تفکیک نشیمن از پذیرایی به عنوان فضای جمعی با امکان ادغام.
فضای آشپزخانه مستقل و ارتباط دهی با فضای نشیمن.

اجتماعی

آکوستیک با مصالح و ضخامت و حائل فضاهایی بین واحدها.
تأمین محرمیت خانه با کنترل دید از کوچه.
طراحی انعطافپذیر فضاها و امکان ادغام برای پذیرایی.
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در تطبیق یافتههای عملی و نظری ،تغییر شتابزده الگوی سکونت از خانه تکواحدی به آپارتمانی ،به تشدید خالء عوامل
اجتماعی در محلههایی شهری منجر میشود .با وضع قوانین و اصالحاتی در سازمان فضایی محلهها نظیر فضاهای باز محله
و عرصههای خدماتی باید از تشدید معضالت اجتماعی این شیوه سکونت جلوگیری نمود و با ارائه امکانات و تسهیالتی
برای ترغیب بهسازی خانههای تک واحدی ،استفاده از بافتهای مسکونی کمتراکم تداوم یافته و سرمایههای ساختمانی
چندین دهه مورد حفاظت و بهرهبرداری بیشتر قرا ر گیرد .در صورت ضرورت تبدیل خانههای تکواحدی به آپارتمان
برخی راهکارهای پیشنهادی کالن ،میانه و خرد در جدول  5طرح شدهاند.
گرایش یکطرفه به سمت گونه خاص و یکنواخت آپارتماننشینی حق انتخاب الگوی مطلوب سکونت را میگیرد و
تبدیل خانههای مجاور یک خانه تکواحدی به آپارتمان ،کیفیت خانه از جمله استفاده از حیاط ،حریم خصوصی و روابط
اجتماعی محله را گسیخته و فضاهای باز محلی را از تأمین نیازهای جمعیت متراکم بافت ناتوان میکند.
انتظار میرود مسکن تک واحدی بهعنوان سرمایه ملی با پاسخ به چند نسل بهرهبرداران ،حافظ گنجینه خاطرات جمعی
ساکنان باشد .عدمکنترل روند تبدیل خانه به آپارتمان به نزول کیفیت محلههایی مسکونی و تغییر شیوه زندگی در
خانههای تکواحدی منجر میشود .در مقیاس کالن ،تقویت ارتباط محله با طبیعت ،تأمین عرصههای عمومی -خدماتی،
پیشبینی کاربریهای اجتماعی-فرهنگی باتوجه به ترجیحات و شیوه زندگی ضروری است .در مقیاس میانی ،تخصیص
فضاهای جمعی چندعملکردی ،حفظ سلسلهمراتب دسترسیها با تأکید بر اولویت پیاده از طریق طرحهای موضوعی و
موضعی و در مقیاس خرد ،توجه به تنوع فضایی سازگار با شیوه زندگی و تأمین اندازه بهینه بهویژه در فضاهای جمعی و
خدماتی داخل مسکن توصیه میشود.
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