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چکیده
شاخصه های  است  الزم  کودکان  به خصوص  مسکونی  مجتمع های  ساکنان  رضایت  گرفتن  نظر  در  اهمیت  به  توجه  با 
رضایت مندی ایشان شناسایی و همچنین کیفیت محیطی معماری این مجتمع ها مورد ارزیابی قرار گیرد. در سال های اخیر 
ساخت مجتمع های مسکونی بلندمرتبه و مداخله آن ها در بافت خانه های ویالیی در منطقه کریم آباد شهرستان تنکابن رو 
به افزایش بوده و تأثیرات این موضوع بیش تر گروه کم ساالن را که دوره بلوغ فکری و آرمانی خود را طی می کنند تحت 
شعاع قرار داده است. از این رو مقاله درصدد است که به بررسی شاخصه های رضایت مندی سکونتی در دوره سنی مشخص 
و با تأکید بر جنسیت )مذکر( و ارزیابی مؤلفه های تأثیرگذار بر آن، بپردازد که از طریق تحلیل ویژگی های شاخص محدوده 
سنی عملیات صوری )15-11 سال( و به تفکیک صفات ذهنی و عینی افراد جامعه، واقع در مجتمع های مسکونی نوساز 
منطقه کریم آباد در شهرستان تنکابن انجام می شود. نوع پژوهش، کاربردی و به لحاظ روش آمیخته )کیفی و کمی( و از 
نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی است و در بخش دیدگاه های نظری و مروری بر مطالعات پیشین از روش توصیفی و برای 
دستیابی به روابط علی و شناخت همبستگی و روابط بین متغیرها و شاخص ها، روش تحلیلی- پیماشی استفاده شده است. 
که دراین راستا عالوه بر مصاحبه، پرسشنامه بسته- پاسخ به کار گرفته شده است. نتایج حاصل نشان می دهد اولویت 
انتخاب کودکان از ابعاد رضایت مندی به جنبه های ذهنی و آرمان گرایانه معطوف می شود و البته در این سنجش صفات 
عینی به عنوان بعد دوم تأثیرگذاری و هم راستا با اثرات صفات ذهنی در میزان رضایت مندی کودکان مؤثر می باشد و 
می توان گفت با توجه به این که هرچند کودکان در مرحله سنی عملیات صوری دارای دیدگاه انتزاعی هستند و تفکراتشان 

به آرمان گرایی منجر می شود مؤلفه های عیني، از نگاه کودکان آرمان گرا نادیده گرفته نشده است.

واژگان کلیدی: کودکان، تفکر صوری، آرمان گرایی، صفات عینی و ذهنی، رضایت سکونتی.
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1. مقدمه
بر  بحث سکونت عالوه  و  مورد مسکن  در  تحقیق  امروزه 
ساختاری،  جنبه هاي  بردارنده  در  فیزیکی،  ابعاد  مطالعه 
Mo- می باشد  نیز  مسکونی  محیط  هویتی  و  )عملکردي 

 .)hammadpour Zarandi, & Daroudi, 2016, p. 39
فضای سکونتی، مهم ترین کاربري زمین در مناطق شهري 
است و تهیه آن بزرگ ترین بخش از مخارج خانوار ایرانی 
را تشکیل می دهد. مفهوم رضایت مندي سکونتي از مسکن 
که  بوده  پیچیده ای  مفاهیم  از  مسکونی،  مجتمع های  و 
بسیار  پژوهش های  نیازمند  آن  تأثیرگذار  عوامل  تعیین 
است. با تعیین و فراهم نمودن شرایط مناسب برای همه 
و  برنامه ریزی  آن  دنبال  به  و  مجتمع  درون  سنی  اقشار 
ارتباط  طراحی محله ها، می توان احساس رضایت مندی و 
یا  و  ایجاد  را  محله  و  مسکونی  مجتمع های  ساکنان  بین 
 Shahbanian, & Haji Hosseini, 2014, p.( تقویت نمود
افراد  از آن، رضایت مندی  اغلب در طراحی و پس   .)260
با توجه به ویژگی های خاص  از مراحل سنی و  با پیروی 
دوره ها که در مرحله عملیات صوری شاخص تر می شود، 
مورد سنجش قرار نمی گیرد. انسان در این دوره سنی با 
داشتن آرزوهای غیرواقعی که از آرمان گرایی ناشی می شود، 
سعی در تغییر وضعیت موجود و بهبود آن دارد. تا این که 
زمانی فرا می رسد که این آرمان گرایی را با افزایش قدرت 
تفکر عقالنی و توسعه تجارب اجتماعی رها می سازند. لذا 
و مدل های  تحقیق  پیشینه  به  توجه  با  رو  پژوهش پیش 
ارزیابی ارائه شده که در ادامه به آن اشاره خواهد شد سعی 
بر ارزیابی مؤلفه های تأثیرگذار بر رضایت مندی سکونتی در 
سطح جامعه آماری معرفی شده )کودکان در مرحله سنی 
عملیات صوری( دارد. اصوالً جامعه مورد بررسی تحقیقات 
پیشین در این راستا به بزرگساالن محدود شده و تاکنون 
تحقیقات بسیار اندکی در این زمینه با محدوده های سنی 
زیر 18 سال صورت پذیرفته است و نادیده گرفتن این افراد 
که مرحله حساس زندگی خود را طی می کنند باعث ایجاد 
لطمات روانشناختی می شود. بنابراین ابتدا عوامل معماری 
رضایت مندی  میزان  در  مستقل(  )متغیرهای  تأثیرگذار 
تحقیق  مورد  وابسته(  )متغیر  سکونتی دوره سنی مذکور 
جسورانه  و  انتزاعی  نگاه  به  توجه  با  گرفت.  خواهد  قرار 
تفکر صوری آرمان گرا به زندگی از مجموعه صفات ذهنی 
و عینی به وجود آمده در این مرحله از زندگی شاخصه هایی 
با توجه به مبانی نظری تحقیق استخراج می شود و در ادامه 
با توجه به این شاخصه ها نمونه مورد مطالعه )کودکان11 
کیفیت  رضایت مندی  میزان  ارزیابی  نظر  از  سال(   15 تا 
سکونتی مورد سنجش قرار می گیرد. لذا با استناد به آنچه 
گفته شد می توان پرسش ها و فرضیه اصلی تحقیق را طرح 

کرد که به شرح زیر می باشد: 
در  ذهنی  و  عینی  مؤلفه های  از  شاخصه هایی  چه   -
سنین  در  را  کودک  رضایت مندی  مسکونی،  مجتمع های 

11 تا 15سال فراهم می آورند؟ 

در  اندازه  چه  به  کدام  هر  ذهنی  و  عینی  مؤلفه های   -
رضایت مندی کودکان آرمان گرا سهیم و مهم می باشند؟ 

فرضیه اصلی:
با توجه به این که هرچند کودکان در محله سنی عملیات 
به  تفکراتشان  و  هستند  انتزاعی  دیدگاه  دارای  صوری 
نگاه  از  عیني،  مؤلفه های  می شود  منجر  آرمان گرایی 

کودکان آرمان گرا نادیده گرفته نمی شود.

2. پیشینه پژوهش 
در  رضایت مندی  و  شهری  محیط  کیفیت  درباره  مطالعه 
ایران به طور نسبی جدید است. محققان متعددی درصدد 
کشف عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر ارزیابی کاربران از 
رضایت محیط مسکونی هستند. عالوه بر متغیرهای مذکور 
و  نوجوانان  )بزرگساالن،  آماری  جامعه  سنی  مشخصات 
است  تأثیرگذار  محیط  از  آن ها  رضایت  در  نیز  کودکان( 

.)Tebbi Masroor & Rezaee Moayyed, 2015, p. 64(
زمینه  در  جهان  سراسر  در  زیادی  تحقیقات  امروزه 
اثر  مورد  در  که  است  شده  انجام  سکونتی  رضایت مندی 
ویژگی های فیزیکی محیط ساخته شده و عوامل اجتماعی 
یا  محله  یا  مسکن  رضایت  مسکونی-  رضایت  بعد  سه  بر 
می دهد  نشان  تحقیقات  این  می کند.  تمرکز  همسایگان 
نوع  و  درخت  پوشش  دسترسی،  مانند:  ویژگی هایی  که 
آسفالت، فضاهای عمومی و فضاهای خصوصی، چشم انداز 
مهم ترین پیش بینی کننده های رضایت مندی افراد از محله 
Ibrahim Abass & Tuck- است  سکونتی  فضاهای  )و 

نسل  جنس،  مانند:  عواملی  همچنین   .)er, 2018, p. 36
و وضعیت اقتصادی و مالکیت مسکن در رضایت افراد از 
 Lin & Li, 2017,( مسکن محل سکونتشان تأثیرگذار است

.)p. 76
خانوار،  مسکوني  محیط  رضایت مندي  سطح  بررسي 
سال  در  رسي1  است.  مختلفي  پژوهش هاي  موضوع 
بر  مؤثر  عوامل  زمینه  در  را  پژوهش  اصلي ترین   1955
رضایت مندي سکونتي خانوارها انجام داد. پس از رسي در 
براي  تا 1970 رضایت مندي مسکوني  خالل دهه 1960 
مدتي در زمینه طراحي داخلي و معماري در مجتمع هاي 
مسکوني، مورد استفاده قرار گرفت و از دهه 1980 تا به 
امروز، در جهت ارزیابي و بهبود عملکرد وضعیت مسکن، 
اندازه گیري مي شود )Brandstetter, 2011, pp. 56-80(. در 
این میان رضایت از واحد همسایگی در ایجاد رضایت مندی 
سکونتی نقش بسیار مهمی دارد تأکید آن بر ارزیابی ذهنی 
Aiello, Ardone, & Scopelli-(  از کیفیت زندگی می باشد

ti, 2010, pp. 264-275(. دیوید اسمیت2 اولین جغرافی دانی 
بود که درباره کیفیت زندگی، رفاه و عدالت اجتماعی در 
جغرافیا صحبت کرد. او برای بررسی کیفیت زندگی، رفاه 
و عدالت اجتماعی از شاخص های اجتماعی ذهنی و عینی 
 Tebbi Masroor & Rezaee Moayyed,( کرد  استفاده 
p. 63 ,2015(. مطابق تحقیقات آَرگونِز3 و آمِریگو4)1997( 
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در  و  شده  ذهنی  صفات  به  تبدیل  محیط  عینی  صفات 
از  متأثر  نیز  تأثیر می گذارند. صفات ذهنی  رضایت  حس 
ویژگی ها و خصوصیات شخصی افراد استفاده کننده از فضا 
 Rafieian, Asgari, & Asgarizadeh, 2008, p.( است 
54(. اوکوها5 و بیمیش6 پژوهش هایي را در سال 1997 بر 
روي ویژگي هاي اجتماعي و اقتصادي ساکنین انجام دادند 
زمینه هاي مختلف  با  بود که خانوارها  این  آن  نتایج  از  و 
اجتماعي- اقتصادي، داراي سطوح متفاوت از خواسته ها، 
تحمل و نگرش نسبت به رضایت مندي مسکوني مي باشند 
براندشتر7   .)Galster & Hesser, 1981, pp. 735-758(
در پژوهشي در سال 2004، پس از تجزیه و تحلیل هاي 
تأثیر  که  شاخص هایي  به عنوان  را  متغیر  شش  گسترده، 
استخراج  دارند،  رضایت مندي مسکوني  فرآیند  در  زیادي 
زندگي  روند  از: سن،  عبارت اند  متغیر  این شش  که  کرد 
خانوار، درآمد خانوار، میراث مالي، مالکیت خانه و انگیزه 
Brandstetter, 2011, pp. 56-( آخرین جابجایي مسکوني

80(. در مطالعه دیگري که در مورد رضایت مندي مسکوني 
انجام گرفت، ریولین8 بر روي ارتباط بین اعتقادات مذهبي، 
از محیط مسکوني بحث مي کند  فرهنگ و رضایت مندي 

 .)Hur & Morrow Jones, 2008, pp. 619-635(

3. چارچوب نظری تحقیق
در این بخش با توجه به بررسی های انجام شده در سطوح 
مختلف از قبیل: رضایت مندی، بحث سکونت و در نهایت 
عملیات  سنی  دوره  ویژگی های  و  سکونتی  رضایت مندی 
صوری به جمع بندی مطالعات انجام شده جهت رسیدن به 

دیاگرام کلی پژوهش پرداخته می شود.  

3-1- کودک و مراحل رشد شناختی 
تعیین محدوده سنی کودک در کشورهای مختلف متفاوت 
منظور  کودک،  حقوق  کنوانسیون  اول  ماده  در  است. 
یک  ماده  در  است.  سال  زیر 18  انسانی  افراد  کودک،  از 
قانون حمایت از حقوق کودکان سن زیر 18 سال به عنوان 
ژان   .)Rokh, 2012, p. 45( است  شده  تعیین  کودک 
پیاژه9، روان شناس فرانسوی از اولین روانشناسانی بود که 
مراحل رشد کودک را در پژوهش های گسترده  در زمینه 
شکل گیری مفاهیم مختلف شناختی همچون: مکان، فضا، 
زمان، علیت، عدد، قانون انجام داده و محدوده سنی را با 
توجه به نحوه تخیل و زبان  آموزی، رفتار و اخالق بیان کرده 

.)Ibid, p. 46( است

جدول 1: مراحل رشد شناختی کودک از دیدگاه پیاژه
دوره سنی مرحله موردنظرمراحل توسعه فکری کودک

2-0 سالگی1. مرحله حسی- حرکتی10         
7-2 سالگی2. مرحله پیش عملکردی11                           
4-2 سالگی   الف( پیش ادراکی12           

7-4 سالگی   ب( شهودی13                                                                           
11-7سالگی3. عملکردهای عینی14 
15-11 سالگی4. عملکردهای صوری15

)Adapted from Simatwa, 2010, pp. 366-369(

3-2- مرحله سنی عملیات صوری
در واقع دوره نوجوانی همراه با انتقال جسمی تدریجی از 
وضعیت کودکی به بزرگسالی است که از طریق تغییر در 
جسم، افزایش ظرفیت تفکر انتزاعی، افزایش جهت گیری ها 
به آینده و کنترل داخلی و آگاهی های گسترده تر از محیط 

این دوره   .)Friedman, 1989, p. 310( مشخص می شود 
تا 19 سالگی را در  یا 12  تا 20 سالگی و  حدفاصل 10 
برمی گیرد. ساختمان ها و فضاها بر سالمتی، رشد فیزیکی، 
ذهنی و اخالقی کودکان و به دنبال آن بزرگساالن تأثیر 

.)Hanachi & Azad Armaki, 2012, p. 90( می گذارند

جدول 2: ویژگی های دوره عملیات صوری و برداشت های نظری آن
برداشت های نظریویژگی های دوره عملیات صوری )11-15 سال(

خیال پردازی )آرزوهای غیر واقعی و آرمانی( و دوراندیشی افزایش تفکر انتزاعی و نظام مند
بازنمایی مکان

آینده نگری سکونتیافزایش جهت گیری ها به آینده
مکاشفه محیط و مکان سکونتیآگاهی های گسترده تر از محیط

بازنمایی های روانی  ادراک های حسی و  فکر فرد بیش تر در محدوده 
دور می زند )به کار بردن صورت های ذهنی و نمادی و مفاهیم فرضی(.

ادراک حسی و عاطفی عمیق تر از مکان
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برداشت های نظریویژگی های دوره عملیات صوری )11-15 سال(

فرضیه سازی، پیش بینی و برنامه ریزی و توصیف فرآیندهای استداللی 
)توانایی نامحدود فکر(

تفسیر مسائل اندیشه در نگاه به آینده

و  بینی(  مرکز  خود  و  )خودمحوری  خود  تفکرات  به  اندیشیدن 
سازماندهی آن برای سطوح باالتر و استقالل طلبی

ایراد  و  واقعیات  )نپذیرفتن  خواستن  بهتر  و  آرمان گرایی 
گرفتن از وضع موجود(

روابط اجتماعی و تعامل محیطیزمان گذاشتن برای تفریح در فضای سکونتی

3-3- رضایت مندی سکونتی 
رضایت مندی سکونتی معادل حس رضایتی است که فرد 
و  درک  می کند،  زندگی  آن  در  که  خود  فعلی  مسکن  از 
یا تجربه می کند. در این راستا متغیرهای متعدد مؤثر بر 
ارزیابی کاربران، مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای 
ایمنی  اجتماعی،  تعامل  ناحیه طبیعی،  و  وسعت  زیبایی، 
خدمات و تسهیالت نگهداری و آسایش محیطی از جمله 
Behzadfar & Ghaziza- )مهم ترین این متغیرها هستند 

می توان  را  سکونتی  رضایت مندی   .)deh, 2011, p. 16
بر  کالبدی  تسهیالت  بر  عالوه  افراد  که  دانست  وضعیتی 
نیز  بین ساکنان  مناسبات  و  فرهنگی  و  اجتماعی  مسائل 

 .)Choudhury, 2005, pp. 2-5( توجه دارند

سکونتی  رضایت مندی  با  مرتبط  نظریه های   -4-3
کودک 

تا 16 سال   8 کودکان  روی  بر  که  اخیر  پژوهش های  در 
منطقه  در  آن ها  مکانی  اولویت  رشد  با  آشنایی  برای 
مسکونی انجام گرفت، این نتیجه حاصل شد که کودکان 
کم سن مکان ها را براساس قابلیت ها انتخاب می کنند، در 
حالی که کودکان بزرگ تر تمایل دارند مکان ها را به خاطر 
زیباشناختی  خصوصیات  یا  و  خود  شناختی  ویژگی های 
 Gharehbaglou, Einifar, & Izadi, 2013,( انتخاب کنند

.)p. 72
از  برخی  اندازه  به  تفکر،  برای  خلوت  و  آرام  مکان های 
دارد.  اهمیت  آنان  برای  آشکار،  قابلیت های  و  جاذبه ها 
توهین  بیزارند،  آن  از  همه  از  بیش  کودکان  که  چیزی 
مفاهیم  دیگر  از  است.  محیط  خصوص  در  نظراتشان  به 
مطرح در رابطه با نگرش کودک به محیط فیزیکی و عینی 
از  که  است  آزاد  بازی  مکان  چون  موضوع هایی  پیرامون، 

دو جنبه؛ طبیعت و ارزش آن در رشد شناختی و فیزیکی 
کودکان )Chawla & Heft, 2002, pp. 201-216( و تعادل 
 Blinkert, 2004,( بین نظم و بی نظمی قابل بررسی است
کودکان  مورد  در  گرفته  انجام  مطالعات   )pp. 104-106
و  حضور  از  سکونت نشان  محل  از  آن ها  رضایت مندی  و 
تعامل آنان دارد و به نوعی به مشارکت کودکان و نوجوانان 
به  رسیدن  جهت  مناسب  محیط  ایجاد  در  آنان  نقش  و 
Daroudi, Jah- )کیفیت و رضایت مندی مسکونی می پردازد 

.)anshahloo, & Shahriary, 2015, pp. 125-141
نکته مشترک در همه مطالعات صورت پذیرفته این است 
ارزیابی و کاربرد مکان ها در بین  که تفاوت های سنی در 
کودکان و نوجوانان، متناسب با افزایش سن تغییر می کند. 
در برداشت مفهومی مباحث و مطالعات نظری در رابطه با 
رضایت مندی سکونتی کودکان اغلب به برخی ویژگی ها و 
صفات ساختاری و شخصی اشاره می شود که در دو پارامتر 
عینی )کالبدی( و ذهنی )غیرکالبدی( خالصه شده اند که 
در ادامه بدان به عنوان شاخصه های پژوهش اشاره می شود. 

3-5- صفات ذهنی و عینی دخیل در رضایت مندی 
سکونتی

در  ذهني  و  عیني  ویژگي هاي  مختلف،  مطالعات  در 
عینی  معیارهای  شده اند.  مشخص  رضایت مندي،  ایجاد 
و  درک  بودن،  ملموس تر  بر  عالوه  که  است  ویژگی هایی 
دارد.  وجود  ساکنان  بین  در  آن ها  از  مشابهی  انتظارات 
مقابل  در  و  دسترسی  یا  مسکن  اندازه  و  عمر  مانند: 
تلقی  آن ها  از  افراد  که  آن هایی هستند  ذهنی  معیارهای 
یکسانی ندارند و بیش تر تحت تأثیر ویژگی ها، خواست ها 
Mozafari, Latifi, & Berk� )و تمایالت فردی قرار دارند 

.)poor, 2016, p. 84

جدول 3: استخراج عوامل مؤثر در صفات ذهنی و شاخصه های تأثیرگذار آن در رضایت مندی
صفات ذهنی

منبعشاخصه هامعیارها و مؤلفه ها

قل
ست

ر م
تغی

م

عی
تما

 اج
مل

شخص همسایه ها و روابط عموميعوا باشد.  رضایت بخش  همسایه  که  زماني 
شرایط فعلي و سکونتي خود را بهتر ارزیابي مي کند.

)Michelson, 1966, 
pp. 355-360(

 & ,Naghdi, Balali)حس تعلق و خاطرات مدت اقامت
Mohammadrezaee, 
2016, pp. 455-475(

(Lang, 2012, p. 53)تماس اجتماعي و هویت نمادین )امنیت اجتماعي(
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صفات ذهنی

منبعشاخصه هامعیارها و مؤلفه ها

قل
ست

ر م
تغی

م

صی
شخ

ل 
وام

سن، رابطه معني دار خطي مثبتي با ادراک کیفیت سن و جنسیتع
محیط و رضایت مندي دارد، احساس امنیت

)Carp & Carp, 
1982, pp. 295-312(

انتظارات، خصوصیات فردي ارزش ها،  شخصیتي،  جمعیتي،  عوامل 
مقایسه با سایر سکونت گاه ها و امید به آینده 

)Gifford, 1999, pp. 
21-29(

سازنده شرایط سکونتي معیارهاي  ارزیابي  سکونتي-  مشابه سازي 
سکونتگاه واقعي و همسایگان

)Galster & 
Hesser,1981, pp. 

735-758(

از موقعیت اجتماعي مالکان  راضي تر-  پایین تر  از  باالتر  اقشار 
مستاجران راضي تر 

)Baba & 
Austin,1989, pp. 

763-780(

گی
هن

 فر
مل

با حریم شخصی عوا آن  اعضاء  مناسب  ارتباط  امکان  آمدن  فراهم 
یکدیگر و حتي با سایر نزدیکان 

(Naghizadeh, 2001, 
pp. 90-103(

امنیت قلمرو و  انگیزش  هویت،  براي  زیستي  بعد  یک 
ادراکي- رواني 

)Lawson, 2001, p. 
167(

 .Rapaport, 2012, p(وجود خانه امکان شخصي سازي ایجاد مي کند. شخصی سازی
110(

جدول 4: استخراج عوامل مؤثر در صفات عینی و شاخصه های تأثیرگذار آن در رضایت مندی

صفات عینی

منبعشاخصه هامعیارها و مؤلفه ها

قل
ست

ر م
تغی

م

طی
حی

ل م
وام

 ,Abdul Mohit( کیفیت محل زیستي و سکونت ابعاد و مساحت زمین ع
Ibrahim, & Razidah 

Rashid, 2010, p. 
17(

ابعاد جغرافیایی و منطقه ای موقعیت زمین 

 & Behzadfar(نمای ساختمان های مجتمع و مجاور منظر 
Ghazizadeh, 2011, 

pp. 15-24( داخلی فضای عمومی مسکونی  فضاهای  با  همراه  مکمل  فضای  به  نیاز 
آپارتمان ها جهت تأمین نیازهای تفریحی 

گی
سای

هم
ی 

دها
حریم خصوصی بخش مهمی از درک خود و هویت حریم خصوصی واح
خود است. 

)Gifford, 1997, pp. 
16-45(

تأثیرات بصری واحدهای مجاور ) فضاهای عمومی نمای ساختمان ها 
جذاب در روز و شب( 

)Dempsey, 
Bramley, & Power, 

2011, pp. 293(

ترکیب قوی مکان هایی که می توانند برای اهداف انعطاف پذیری 
مختلفی مورد استفاده قرار بگیرند. 

)Bentley, Alcock, 
Murrain, McGlynn, 
& Smit, 2004, pp. 

5-8(

و فضای سبز و منظر  مي شود  برانگیختگي  و  فعال سازي  موجب 
هیجان پذیري و زنده دلي را افزایش مي دهد.

)Hamid & 
Babamiri, 2012, p. 

311(

نمودار زیر با استفاده از تعاریف و مبانی نظری بر اساس 
رضایت مندی  در  تأثیرگذار  عینی  و  ذهنی  مؤلفه های 

سکونتی استخراج شد. 
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  شکل 1: مدل تحلیلی رضایت مندی سکونتی

 
4. روش پژوهش 

با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی 
می باشد، و برای دستیابی به روابط علی و روابط بین متغیرها 
و شاخص ها، روش تحلیلی- پیماشی استفاده شده است. 
بر مسئله، شاخص های  مؤثر  متغیرهای  با شناسایی  ابتدا 
ابزار پرسشنامه و  با  مربوطه مشخص شده است و سپس 
شدند.  جمع آوری  نیاز  مورد  اطالعات  میدانی  صورت  به 
به عنوان  تحقیق  متغیرهای  ویژگی های  است  شده  سعی 
پلی ارتباطی بین مؤلفه های ذهنی تأثیرگذار و مؤلفه های 
عینی بر جامعه اصلی پژوهش مورد بررسی قرار گیرد. با 
پیش فرض ثابت بودن عوامل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی 
کودکان  که  شد  مشخص  میدانی  مشاهدات  همچنین  و 
مجتمع های  از  بیرون  در  را  بیش تری  وقت  مذکر  جنس 
آپارتمانی می گذرانند )توجه به عینیات( و به عنوان جامعه 
آماری تحقیق انتخاب شدند. عالوه بر آن در جهت کامل 
پرسشنامه  در  گویه ها  کارگیری  به  برای  کار  روند  شدن 
از مصاحبه اشباع شده استفاده شده است. داده ها تکمیل 
شده و با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار 
SPSS.19 مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. جامعه 
تا  کودکان 11  از  نفر  تحقیق شامل 100  این  در  آماري 
کریم آباد  نوساز  مسکونی  مجتمع های  در  پسر  سال   15
پرسشنامه  تکمیل  از  پس  که  می باشد  تنکابن  شهرستان 
اطمینان  براي  از جامعه حذف گردیده اند.  نفر  حدود 13 
براي  از روش الوشه؛ همچنین  اندازه گیری  ابزار  روایی  از 
تکنیک  از  پرسشنامه  گویه هاي  دروني  همساني  بررسي 
آلفاي کرونباخ استفاده شده است. در طرح پیشنهادی به 
افراد جامعه آماری  به تمامی  امکان دسترسی  دلیل عدم 
احتمالی طبقه بندی شده  به صورت  نمونه گیری  از روش 
استفاده می شود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 
محاسبه شده است. الزم به ذکر است حجم کلی جامعه با 

توجه به محدودیت سن و جنسیت )در منطقه کریم آباد( 
از طریق  نمونه  از محاسبه تعداد  نفر است که پس   135

فرمول کوکران به 100 نفر رسید.
n اندازه نمونه، N تعداد افراد جامعه، d سطح خطا، Z مقدار 
 p ،0.05 آماره توزیع نرمال با عدد 1.96 و سطح خطاي
نسبت توزیع صفات و q نسبت عدم توزیع آن می باشد که 
در این پژوهش به دلیل احتمالی بودن توزیعات یکسان و 

معادل 0.05 در نظر گرفته شده است. 
رابطه 1. فرمول کوکران

برخوردار  و همگونی  تجانس  از  افراد جامعه  آنجایی که  از 
به  زیر  مؤلفه  شش  تحقیق،  کردن  محدود  برای  نیستند 
خصوصیات  شدند:  شناسایی  مداخله گر  عوامل  عنوان 
مدت  فردی،  خصوصیات  فرهنگی،  خصوصیات  اقلیمی، 
و  سیاسی  اقتصادی،  خصوصیات  شهری،  بافت  اقامت، 

مدیریتی. 

5. معرفی محدوده مورد مطالعه
در  مازندران  استان  شهرستان های  از  یکی  تنکابن  شهر 
شمال ایران است. منطقه مسکونی کریم آباد در ضلع شمال 
غربی آن واقع است. برج سازی های نامتعارف در این منطقه 
باعث شده است بیش تر اقشار کم سن که دروه بلوغ فکری 
و آرمانی خود را طی می کنند تحت شعاع قرار گیرند. لذا 
تحقیق بر اساس محدوده مسکونی نوساز به شکل آپارتمان 
که در تضاد با منطقه ویالیی هم جوار می باشد به کودکان 
11 تا 15 سال پسر اختصاص دارد که شامل 16 آپارتمان 
مسکونی به ترتیب، 36 ، 30، 21، 10، 8 و ... واحده است.  

شکل 2: موقعیت محدوده شهرک کریم آباد نسبت به شهر تنکابن  

           )Google Earth & the Authors’ Adaptation(
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در  مؤثر  عوامل  دسته بندی  و  شناسایی   .6
صوری  عملیات  مرحله  کودکان  رضایت مندی 

)آرمان گرا(
شاخصه های  پیمایش  و  مربوطه  داده های  تخلیص  جهت 

از جامعه  اشباع شده  از مصاحبه  تحقیق  فرآیند  موثر در 
زندگی  محیط  و  سکونتی  رضایت  با  ارتباط  در  آماری 

استفاده شد.  

جدول 5: شاخص های به دست آمده از طریق مصاحبه با کودکان کودکان 11 تا 15 سال در مجتمع های نوساز منطقه 
کریم آباد 

نحوه پاسخ به شاخص هاشاخص های عنوان شده از جانب کودکان در ارتباط با مصاحبهردیف

میل به ماندن در محیطمیزان وابستگی به مکان1
کاهش امنیت و عدم تمایل به ساخت آپارتمانازدحام و شلوغی2
در امکانات رفاهی3 ورزشی  تفریحی،  رفاهی،  امکانات  بهبود  به  تمایل 

نزدیکی محل زندگی
عدم تمایل به ساخت و سازهای جدیدساخت آپارتمان ها، تخریب ویالهای مسکونی و فضای سبز4
داشتن آشنایی و نوعی عادت و میل به برقراری روابطروابط با واحدهای همسایگی5
ضروری دانستن فضای تفریحی و بازی در آپارتمان نیاز به فضاهای بازی و تفریحی در آپارتمان6
افزایش واحدهای مسکونی در نتیجه افزایش جمعیتروند رشد تعداد برج ها و آپارتمان های مسکونی7
تخریب مناظر و لطمه زدن به طبیعتچشم انداز8
به دلیل بیگانگی )همسایگان(9 از همسایگان هرچند کم،  با برخی  ناآشنایی 

مهاجرت افراد بیگانه 
نسبتاً مطلوبموقعیت قرارگیری نسبت به شهر10

مصاحبه ها  در  شده  تعیین  مختلف  عوامل  به  توجه  با 
مشخص شد که میل به انتزاع به آینده در مباحث گفتاری 
بیش تر این کودکان قابل مشاهده است. شاخص های ذهنی 
)همسایگی ها، مدت اقامت، شرایط سکونتی و خصوصیات 

تعداد  محیطی،  )ویژگی های  عینی  و شاخص های  فردی( 
ساکنین، چشم اندازها، حریم خصوصی، نمای بناها، فضای 

باز سکونتی و غیره( در مصاحبه قابل مشاهده است. 

جدول 6: مفاهیم مورد استفاده از ابعاد ذهنی و عینی رضایت مندی در مصاحبه با کودکان 
صفات عینیصفات ذهنیمفاهیم

موقعیت جغرافیاییهمسایگی ها و عادت به محل
تخریب مناظروجود همساالن و هم بازی ها

وجود فضای بازی و تفریحبهبود امکانات رفاهی و ایجاد مجموعه های تفریحی و ورزشی
کاهش امنیت با ازدحام برج های سکونتیدلبستگی به مکان زیستی

حریم های خصوصیمدت اقامت

جدول 7: ابعاد مطرح در مصاحبه با کودکان 11 تا 15 سال

شاخصه های رضایت مندی سکونتی

همسایگی
محیطی
فرهنگی
اجتماعی
شخصی
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7. عوامل مؤثر بر رضایت مندی سکونتی کودک 
آرمان گرا 

مصاحبه شاخصه هایی  و  تحقیق  نظری  متون  به  توجه  با 

به دست آمد که در واقع به عنوان نگرش های اصلی تحقیق 
مدنظر می باشند. 

شکل 3: عوامل مؤثر بر رضایت مندی کودک آرمان گرا 

 
8. پایایی و روایی ابزار سنجش  

میزان آلفای کرونباخ پژوهش 0.889 بوده که حد باالیی 

جهت اجرای این پرسشنامه در جامعه می باشد. 

جدول 8: میزان پایایی پرسشنامه 
رضایت مندی کودک آرمان گرا از مجتمع های مسکونی 

نوساز کریم آباد تنکابن
میزان آلفای کرونباختعداد گویه ها

300.889

براي بررسی روایی شاخص ها از روش تحلیل عامل تأییدي 
استفاده شد. تحلیل پایایي، روایي همگرا و تأیید صالحیت 
آمد.  به دست  لیزرل  نرم افزار  در  رضایت مندی  مؤلفه های 
همچنان که نتایج جدول )10( نشان می دهند، شاخص هاي 
برازندگی )IFI, RFI, NFI, NNFI, CFI( به دست آمده از 
تحلیل عامل تأییدي مرتبه اول و دوم و سوم و چهارم و 
پنجم در طیف  0.97 تا 0.99 قرار دارند که بیش تر از سطح 
آستانه 0.90 توصیه شده در متون تحقیق است؛ و نشان 
می دهند مدل هاي سنجش و اندازه گیري سازه هاي تحقیق 
از سطح برازندگی بسیار خوبی برخوردار هستند. به عالوه 
مقدار RMSEA به دست آمده از تحلیل عامل تأییدي کلیه 
مراتب در طیف 0.024 تا 0.032 قرار دارند که کم تر از 
مقدار توصیه شده 0.05 بر طبق متون تحقیق است. شایان 
ذکر است که مقدار RMSEA بیش تر از  0.05 و کم تر از 
0.08 مبین یک برازش نسبتاً خوب است. همچنین مقدار 

X2 مبین برازش مناسب و خوب داده ها 
I/df کم تر از 3 براي

به وسیله مدل هاي سنجش و اندازه گیري سازه هاي تحقیق 
با  تحقیق،  سازه هاي  درونی  سازگاري  و  اعتبار  می باشد. 
استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده است. بعد 
آزمون  معماری،  متخصصین  توسط  شاخصه ها  تأیید  از 
منطقه  سال  تا 15  کودکان 11  از  نفر  روی 100  بر  آن 
کریم آباد تنکابن در قالب پرسشنامه 30 سؤالی اعمال شد 
و  تجزیه  گرفت. جهت  قرار  کار  پاسخنامه مالک  که 87 
آزمون  از  ابتدا  مؤلفه ها،  بودن  نرمال  و  استنباطي  تحلیل 
کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد، که نشان داد سطح 
معنی دار به دست آمده درکلیه شاخص های صفات ذهنی 
)عوامل  عینی  و  فرهنگی(  و  شخصی  اجتماعی،  )عوامل 
محیطی- واحدهای همسایگی( بیش تر از 0.05 و بنابراین 

شاخص ها دارای توزیع نرمالی می باشند.

جدول 9: شاخص هاي برازندگی مدل هاي سنجش و اندازه گیري سازه هاي تحقیق 
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شاخص عوامل اجتماعی

0.90 0.97 0.99 0.99 0.99 0.98 0.025 1.30 1011 1319.88 1
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شاخص عوامل شخصی

0.97 0.98 1 1 0.99 0.99 0.031 1.46 59 86.35 2
شاخص عوامل فرهنگی

0.99 0.99 1 1 1 1 0.032 1.48 10 14.75 3
شاخص عوامل محیطی

0.96 0.98 1 1 1 1 0.031 1.48 10 14.75 4
شاخص عوامل همسایگی

0.98 0.97 1 1 1 1 0.030 1.48 10 14.75 5

جدول 10: نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف پیرامون نرمال بودن داده ها 
مقدار احتمال آمارهکلموگروف-اسمیرنوف

0.6930.722عوامل اجتماعی
0.8440.475عوامل شخصی
0.6190.839عوامل فرهنگی
0.7420.435عوامل محیطی
0.5120.470همسایگی ها

انحراف  نظرات،  )میانگین  پژوهش  یافته های   .9
)T ،SIG معیار، آمار

پس از سنجش نظرات افراد جامعه مورد بررسی از طریق 
پرسشنامه میانگین نظرات آنان نسبت به انواع شاخص های 
مؤثر در رضایت مندی سکونتی با سطح متوسط میانگین 
توزیع آماری )نمره 3 حد وسط طیف لیکرت 5 درجه ای( 

مورد مقایسه قرار گرفته است. آماره t تک نمونه ای )یعنی: 
مقایسه با عدد ثابت یا نسبت فرضی سطح متوسط( بدین 
منظور استفاده می شود. بدیهی است مقدار میانگین بیش تر 
از 3 )در جدول آماره های توصیفی زیر( و همچنین مقدار 
مثبت آماره t و p-value کم تر از0.05 )در جدول آزمون 
فرض t( منجر به تأثیر معنادار هر یک از عوامل خواهد بود.

جدول 11: آزمون فرض t تک نمونه ای 
مقایسه با عدد ثابت 3 یعنی سطح متوسط

Sigآماره tانحراف معیارمیانگینگویه ها

14.64.56220.605.000. وجود چشم اندازهای درون منطقه
2. ایجاد اماکن فرهنگی مانند: کتابخانه محلی،کافی نت و غیره در محدوده 

برج های سکونتی  
3.20.473 14.639.000

34.78.46427.087.000. توجه به فضای باز درون مجموعه ها
و  کرده اند  رشد  پراکنده  و  نامنظم  صورت  به  منطقه  سکونتی  برج های   .4

4.04.57012.902.000واحدها مساحت مناسب ندارند.

54.68.65218.198.000. شدت برج سازی و تراکم در منطقه در عدم رضایت  
14.182.000 63.85.558. نمای یک شکل ساختمان ها 

73.40.48813.324.000. وجود مراکز و مجموعه های تفریحی درون منطقه
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مقایسه با عدد ثابت 3 یعنی سطح متوسط

Sigآماره tانحراف معیارمیانگینگویه ها

12.374.000 84.00.571. توجه به مبلمان محیط های جمعی و مسیرهای دسترسی در منطقه  
30.079.000 93.78.418. عادت کردن به محدوده زیستی 

28.847.000 104.76.431. اشتراک گذاری نظر سازنده در بهبود وضعیت سکونتی  
28.847.000 114.76.431. وجود حوض و آب نما درون مجموعه

123.38.6024.461.000. وجود مکان ها و فضاهای خلوت و آرام
12.533.000 133.98.552. ایجاد مبلمان متنوع و مطلوب در محیط های پیاده محور

14. کیفیت خط آسمان و تراز ارتفاعی مناسب و اجتناب از مرتفع سازی های 
3.775.000 3.26.486بی قاعده

154.06.54913.629.000. توجه به مصالح بومی در نما و ترکیب آن ها با همدیگر
164.76.43128.847.000. طراحی منطقه از نظر زیبایی و جذابیت

174.02.51414.013.000. وجود فضاهای جمعی و دوستانه
184.82.38833.161.000. فاصله و رعایت حریم  و همسایگی برج ها

194.06.54913.629.000. طول مدت اقامت در منطقه و حس مالکیت پذیری
204.02.51414.013.000. وجود همکالسی ها و همساالن

214.78.38933.161.000. استفاده از کنترل های امنیتی درون مجموعه 
224.78.46427.087.000. امکانات منطقه ای از نظر تسهیالت و خدمات

233.38.5674.735.000. تراکم موجود از نظر ساکنین
243.38.5674.735.000. گشادگی و باز بودن فضایی محله از نظر بعد بصری

253.98.47314.639.000. وجود خاطرات گذشته در رضایت
263.91.41415.013.000. وجود المان های محیطی در مجموعه  

274.78.46427.087.000. وجود فضای بازی بزرگ تر در برج های سکونتی
283.92.48813.324.000. ایجاد مسیرها و پیاده روهای عریض

29. وجود مکان ها، فضاهای شفاف و اجتناب از مصالح سنگین و ناشفاف در 
4.89.38533.163.000مجتمع های مسکونی 

304.32.69333.189.000. امید به آینده زیستی بهتر

جدول 12: عوامل متأثر از گویه های پژوهش و تعاریف برداشتی از آن ها
گویه های مربوطتعاریفشاخصه ها

توجه به همسایگی ها و مدت اقامت اجتماعیصفات ذهنی
و وجود همکالسی ها و هم سن و 

سال ها

9 )مدت اقامت(، 19و25 )حس 9، 19، 25
تعلق و امنیت(

توجه به مشارکت کودکان در امور شخصی
زیستی و دخالت های آن

 ،20 ،17 ،10 ،5 ،4
28،30 ،23

 4و 5 )شرایط سکونتی(،10 و 17 
و30 )خصوصیات فردی(،20 )سن 

و جنسیت(، 23 و 28 )شرایط 
سکونتی و امنیت(

توجه به جلوه های حرایم و شخصی فرهنگی
مکان زیستی

12 )خلوت(، 18 )قلمرو(، 21 و 29 12، 18، 21، 29
)امنیت(
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گویه های مربوطتعاریفشاخصه ها

خواست های زیبایی شناسانه، محیطیصفات عینی
کارکردی و عملکردی و رفاهی و 

تفریحی

 ،11 ،8 ،3 ،2 ،1
 ،27 ،26 ،24  ،16

7 ،22

 1و11 و 16 )چشم انداز(،2و 3 و7 
و24 و 22 )فضای باز سکونتی(، 8 
و 26 )مبلمان محیطی(،  27 )ابعاد 

زمین و مساحت(
انعطاف پذیری، نمای ساختمان ها همسایگی

و چشم انداز و فضای سبز درون 
محدوده

14و13 )انعطاف پذیری(، 15و 14 و 15، 16، 14،13، 6
6 )نمای بناها(، 16 )فضای سبز(

10. تجزیه و تحلیل یافته ها
جهت تجزیه و تحلیل یافته ها شاخص های کلی با توجه به 

آزمون t تک نمونه ای اعم از تاثیرات آن برآورد شد.
 

جدول 13: مقایسه شاخصه ها
مقایسه با عدد ثابت 3 یعنی سطح متوسط

Sigآماره tانحراف معیارمیانگینشاخص ها

4.32.22441.935.000بعد اجتماعیصفات ذهنی
4.33.25935.921.000بعد شخصی
4.30.23838.667.000بعد فرهنگی

4.01.32921.737.000بعد محیطیصفات عینی
3.58.22618.317.000بعد همسایگی

مقادیر آماره t در سطح )sig <0.05( برای کلیه شاخص ها 
فرهنگی،  شخصی،  اجتماعی،  شاخص های  است.  معنادار 
تا  محیطی،  همسایگی در رضایت کودک آرمان گرا )11 
15 سال( مجتمع های مسکونی نوساز شهر تنکابن دارای 
می باشند.  اطمینان  درصد   99 سطح  در  معناداری  تأثیر 
بعد  به  مربوط  ترتیب  به  عامل  مهم ترین  محاسبه،  طبق 
شخصی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و همسایگی می باشد. 

11. نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده از جدول )14( این چنین 
استنباط می شود که بعد شخصیتی و همچنین اجتماعی 
آرمان گرا  کودک  برای  ذهنی  نقش صفات  در  فرهنگی  و 
در  سکونتی  رضایت مندی  در  عوامل  مؤثرترین  به عنوان 
آپارتمان های مسکونی منطقه کریم آباد نقش مهمی دارد. 
جمعیت  و  )سن  شخصیتی  بعد  ذهنی  صفات  جهت  از 
ایده ال تر  و  بهتر  زیستی  آینده  به  امید  موجود،  همساالن 

ایده ال های  نظر دادن  و  اجتماعی )مشارکت  بعد  و غیره( 
محیطی کودک، مدت اقامت، هم محلی بودن، عادت کردن 
به محیط و غیره( بعد فرهنگی )خلوت و آرامش محیطی، 
صفات  جهت  از  و  غیره(  و  جغرافیایی  محدوده  و  قلمرو 
)مبلمان، چشم  محیطی  به شاخصه های  توجه  نیز  عینی 
همسایگی ها  و  غیره(  و  مساحت  زمین،  ابعاد  و  اندازه ها 
)انعطاف پذیری، فضای سبز و چشم انداز ها، حریم خصوصی 
و نمای ساختمان ها و غیره( در رضایت کودکان نقش مهمی 
داشتند که به ترتیب اثرگذاری و با توجه به سن کودکان 
شاخصه های  صوری  عملیات  مرحله  در  گرفتن  قرار  و 
گرایش  ذهنی  صفات  سمت  به  بیش تر  آنان  آرمان گرایی 
داشته و در واقع اولویت انتخاب کودک آرمان گرا در نگاه 
کلی و خودجوش صفات ذهنی به عنوان صفات شخصی و 
اجتماعی می باشد ولی نمی توان گفت که مؤلفه های عینی 
فرض  موضوع  این  و  می شوند  گرفته  نادیده  آنان  نگاه  از 

تحقیق را تأیید می کند.
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1. Ross
2. David Smith
3. Aragonés, Juan Ignacio
4. Amérigo, María
5. Okocha 
6. Beamish                       
7. Brandstetter
8. Rivlin
9. Piaget
10. به مرحله حسی- حرکتی که شامل نخستین دوره رشد می باشد گفته می شود که شامل شش مرحله است و از صفر تا دو سالگی

را در بر دارد.
11. دومین مرحله رشد جسمی و ذهنی کودک است و به آن پیش عملیاتی می گویند؛ زیرا کودک قادر به فعالیت های پیچیده ذهنی

نیست.
12. حدود دو الی چهار سالگی است که در این دوره کودک به اساس مفهوم آموزی دست می یابد.

13. حدود چهار الی هفت سالگی است. کودک در این دوره مسائل را به جای منطق از طریق شهود حل می کند.
14. هفت تا یازده سالگی را شامل می شود و به نوعی آغاز خودمحوری کودک است.

15. از یازده تا پانزده سالگی دوره عملیات صوری نام دارد که در این مرحله کودک آرمان گرا و دارای نگاه انتزاعی است.
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