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مطالعه رابطه میان رضایتمندی سا کنان از محیط
زندگی و میزان حس تعلق آنها در مجتمع مسکونی
*
بلند مرتبه شهرک کوثر تهران
عطیه بهرام پور ،1آتوسا مدیری
 ۱کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین ،قزوین ،ایران.
 2استادیار دانشکده هنر ومعماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،94/4/14 :تاریخ پذیرش نهایی)94/7/7 :
**2

چکیده
ی در مجموعههایــی بــا ترا کــم بــاالی جمعیــت و
د کــه یکــیاز اثــرات زندگ ـ 
بســیاری از محققــان معتقدن ـ 
کیفیت نامطلوب محیطی  ،ضعیفشــدن پیوندهای اجتماعی بین ســا کنین اســت که خود زمینهســاز
کاهــش ارتباطات پایدار ،عدممشــارکت،کاهش حستعلق و زوالتدریجــی این مجموعهها میگردد .این
مســاله ،پژوهش حاضر را برآن داشــت تا به تبیین ارتباط بین معیارهای کیفیتمحیط بر حستعلق در
ی مســکونیبلندمرتبه بپــردازد .بدینمنظور رویکردهای متنوع کیفیــت محیط ،معیارهای
مجتمعهــا 
کیفیت محیطی و نظریات تعلقمکانی مورد بررسی قرارگرفتند .شهرککوثر تهران به دلیل وجود بلوکهای
بلندمرتبه و ویژگیهای فرهنگی اجتماعی سا کنین به عنوان نمونه موردی پژوهش انتخاب و دادههای
مورد نیاز از طریق پرسشــنامه گردآوریگردید .پساز انجام تحلیلعاملیتاییدی ،هشــت عامل مدیریت
ط مسکونی ،هزینهها
شهرک ،تسهیالت و خدمات ،امنیتو ایمنی ،متغیرهای محیطی ،تسهیالت محی 
ت محیــط در ایــن مجموعهها اســتخراج گردیدنــد .همچنین
و حستعلــق بــه عنــوان معیارهــای کیفی ـ 
ت و
حستعلق با ارزیابی معیارهای شرکت در فعالیتهای اجتماعی ،مالقاتب ا همسایگان ،وجود خاطرا 
ت در بهبود محیط زندگی تعیینشد و نتایجحاصله
ی ماندگار ،فعالیتهایگروهی و نحوه مشارک 
مکانها 
ن حستعلق در وضعیت خوب قراردارد .همچنین
ن شهرک از لحاظ کیفیتمحیط و میزا 
نشانداد که ای 
تبیین ارتباط بین معیارهایکیفیتمحیط و حستعلق مشخص کرد که میزان رضایت از معیار مدیریت
شهرک بیشترین تاثیر را بر افزایش رضایتمندی و بهدنبال آن حستعلق دارد.

واژههای کلیدی
کیفیت محیط زندگی ،رضایتمندی سکونتی ،حس تعلق ،مجتمع مسکونی بلند مرتبه.
* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول تحت عنوان « بررسی تاثیر کیفیت محیط زندگی بر میزان حس تعلق سا کنین در
مجتمع های مسکونی بلند مرتبه؛ نمونه موردی شهرک امید و شهرک کوثر تهران» ،به راهنمایی نگارنده دوم است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09122143797 :نمابر.E-mail: atmodiri@gmail.com ،021-22921249 :
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مقدمه
رونــد رو بــه رشــد تقاضــای مســکن به دلیــل حل مشــکل زمین
تگــرا بــه محیطهــای
و مســکن و توســعه نگــرش تکبعــدی و کمی 
مســکونی بــه عنــوان تفکــر برخاســته از زمینههــای اجتماعــی و
اقتصــادی ایــران معاصر ،ســبب شــده اســت در فرهنــگ معماری و
شهرســازی کنونــی توجــه الزم بــه مســاله بنیادیــن کیفیــت محیط
مســکونی بــه معنای واقعــی آن اعمال نشــود .این مســاله به همراه
تاثیــر متقابــل کیفیت محیط مســکونی بر کیفیت زندگی ســا کنان،
تعریــف جامــع و نظاممنــدی از کیفیــت محیطهــای مســکونی را
ضــروری میســازد(معینی و اســامی .)1391،یكــی از مهمتریــن
اســتراتژیهایی کــه بــه منظــور حــل مســاله زمین اســتفاده شــده،
سیاســت حركت از ســمت رشد افقی به ســوی رشد عمودی بود كه
روشنترین شكل تحقق خویش را در هیأت مجتمعهای مسكونی
متشكل از بلوكهای آپارتمانی بلندمرتبه به نمایش گذاشت .آنچه
در برنامهریــزی و طراحــی ایــن مجموعهها نیز كمتر مــورد توجه قرار
گرفــت ،رعایت اصول و معیارهــای مربوط به كیفیت محیط و نقش
آن در ارزیابی مثبت شهروندان نسبت به وضعیت سكونت خویش
بود .پیامد نامطلوب این بی توجهی ،شكلگیری تودههای حجیم
بناهــای ســرد و بیروحــی اســت كــه فاقــد شــرایط الزم بــرای ایجاد
ارتباطــی پایــدار با ســا كنان خود بــوده و نا گزیــر زمینهســاز بیگانگی
افــراد و کاهش حس تعلق به محیط زندگی خویش شــده اســت.در
طی ســالیان گذشته ،پژوهشهای متفاوتی به بررسی این موضوع
پرداختهاند ،به طور مثال بوناییتو در پژوهشی با عنوان «پیشبینی
شاخصهای ادرا کی دریافت کیفیت محیط مسکونی و حس تعلق
در محیــط شــهری» بــه شناســایی شــاخصهای کیفیــت محیط و
تعلــق پرداختــه و بیان مــیدارد که رضایتمنــدی از کیفیت محیط،

میزان تعلق سا کنین به محلهشان را پیشبینی میکند (Bonaiuto
 .)et al, 2003عــاوه بــر ایــن پژوهشهایی نیز بودهاند که به بررســی
تاثیــرات عوامل دیگــری از بلندمرتبهها مانند ترا کم و تعداد طبقات
بر مناسبات اجتماعی پرداختهاند و بیان کردهاند که افزایش ترا کم و
طبقات نیز بر روی روابط اجتماعی سا کنین اثرگذار است به طوری که
درپژوهشی که توسط کشفی و دیگران تحت عنوان نقش فضاهای

عمومــی ســاختمانهای مســکونی بلندمرتبــه در افزایــش تعامالت
اجتماعی ســا کنین انجام شــد مشــخص گردید که در مجتمعهای

مســکونی تــا  30طبقه بــا افزایش ارتفــاع میزان حس تعلــق و هویت
ً
افراد کاهش میباید و معموال هر چه از میزان دسترســی به زمین و
فضاهای سبز کاسته میشود ،میزان تعامالت سا کنین کمتر میشود
(کشــفی و دیگران .)1391،مجموعه پژوهشهای انج امشــده نشان
میدهد که کیفیت کالبدی و عملکردی مکان ،به عنوان جایگاهی
بــرای فعالیتها و داد و ســتدهای اجتماعی ،درجهای از وابســتگی
و تعلـ�ق به مکان را تحت تاثیر قرار می دهـ�د ( .)Ujang, 2010آنچه از
مجموع این نظرات برمیآید ،ضرورت اتخاذ تصمیمها و راهكارهای
علمی و مؤثر برای تجدید ساختار محیط مصنوع و افزایش کیفیت
محیطــی در این مجموعههاســت تا بــا افزایش حس تعلــق بتوان از
بروز ناهنجاریها در این مجموعهها کاست.
ایــن مقالــه با هــدف تبییــن رابطــه معیارهــای كیفیــت محیط
سكونت بر میزان حس تعلق در مجتمعهای مسکونی بلندمرتبه،
بــر آن اســت تا با شناســایی ایــن معیارها تعیین کنــد که کدام یک
از ایــن معیارهــا باعــث ایجــاد معنای خاص برای ســا کنین شــده و
میتواند با برنامهریزی مناســب برای بهبود آن ،رضایتمندی و به
دنبال آن حس تعلق سا کنان را افزایش دهد.

 .1مبانی نظری پژوهش
 .1 .1حس تعلق
نظریــه تعلــق مکانی به مطالعه مؤلفههای احساســی و عاطفی
یپــردازد بطوریکه مفهوم حس تعلق،
موجــود در پیونــد با مکان م 
ایجــاد پیونــد عاطفی مثبــت بین فرد و مکان تعریف شــده اســت.
برطبــق این نظریه ،مردم به ایجاد پیوندهای احساســی و عاطفی
بــا مکانها مبادرت میورزند .این پیوندها با میزان رضایت افراد،
ارزیابیشــان نســبت بــه محیــط و برخی جنبههــای هویتــی آنها به
همــراه معیارهایــی عینــی ماننــد مــدت زمان ســکونت ،مشــارکت
در محل��ه و ش��بکههای اجتماع��ی در ارتب��اط اس��ت (& Giuliani
 .) Feldman, 1993; Altman & Low, 1992, 87-90بــه طورکلــی
میتــوان بیــان کــرد کــه نظریــه تعلــق بــر ایــن امر اســتوار اســت که
وابســتگی ،پیونــد عاطفی و تعلق مکانی ،زمانــی اتفاق میافتد که
انتظــارات و نیازهــای اهالی آن محیط تامین شــده باشــد و هرقدر
به نیازها و انتظارات بیشــتر پاســخ داده شود ،احتمال اینکه تعلق
1

سا کنین به محیط پیرامونشان افزایش یابد بیشتر است .تعدادی
از مهمتریــن نظریات مطرح شــده در زمینه حس تعلق در جدول1
گــردآوری شــدهاند .بررســی نظریــات مطــرح شــده نشــان میدهد
هنگامــی یــک فــرد بــه موضــوع تعلــق پیــدا میکنــد کــه از یک ســو
بتواند از طریق آن به نیازها و انتظارات خود پاسخ دهد ،و از سوی
دیگر آن را با الگوهای ذهنی ســاخته شــده از "خود" ارزیابی نماید
( .)Scannell & Gifford, 2010تاثیــر مثبــت ایــن ادرا ک محیطــی
بــر جنبههای ذهنی ســا کنین ،در نهایت بــه ایجاد حس نزدیکی و
ارتباط متقابل بــا محیط میانجامد .این ادرا کات به وجودآورنده
نوعــی احســاس رضایت بوده که منتج به ایجــاد پیوندهای مثبت
بیــن ســا کنین و محیــط میگــردد و در نهایت به ایجــاد حس تعلق
در آنها میانجامد .این حس ایجاد شــده ،خود وابســته به تجارب
قبلــی فرد ،نحوه دسترســی بــه مــکان و الگوهای فعالیتــی موجود
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در آن بــوده و مبتنی بر کیفیت محیط اســت (چرخچیان.)1393،
آنچه میتوان دریافت ،این است که در همه نظریات مطرح شده،
رضایتمنــدی از محیــط بــه عنــوان ضروریتریــن عامــل در ایجــاد
حس تعلق نام بردهشــده اســت و بیشــترین رابطه را با حس تعلق
داراســت بطوریکــه حتی در برخــی از مطالعات بیــن میزان رضایت
از محیطهــای مســکونی و تعلــق بــه آن تمایزی قایل نمیشــوند.
همیــن امر ســبب شــده اســت کــه رویکــرد رضایتمندی بــه عنوان
رویکرد انتخابی پژوهش معرفی و مورد تدقیق قرار گیرد.
یکــی از جذابیتهــای مفهــوم حــس تعلــق ایــن اســت کــه
توانســته هــر دو جنبــه عینــی و ذهنی ارتباط انســانها بــا محیط
طبیعــی پیرامــون خــود و محل سکونتشــان را آشــکار ســازد .در
بعضی از مطالعات انجام شــده ،مشاهده میشود که مکان ،تنها
به عنوان یک محیط اجتماعی درنظر گرفته شــده است .در واقع
ادعــای ایــن پژوهشهــا این میباشــد که افراد نســبت بــه چنین
محیطهایــی احســاس تعلــق پیــدا میکننــد .بنابرایــن ،در ایــن
پژوهش ،معیارهای میزان مشــارکت ،وجــود تعامالت اجتماعی،
فعالیتهــای گروهــی ،نحــوه مشــارکت در بهبــود محیــط زندگی،
وجــود ارتباطــات اجتماعــی در همســایگی ،مطلوبیــت کالبدی،
وجــود خاطــرات و مکانهای مانــدگار به عنــوان معیارهای حس
تعلق در نظر گرفته شدهاند که در پژوهشهای متعدد نیز به آنها
اش��اره ش��ده اس��ت (Amerigo & Aragones,1997; Ammole,
 ;2009چرخچیـ�ان1393،؛ ملکی و دیگران.)1393،

 .۲ .۱کیفیت محیط زندگی
طــرح مســئلۀ بهبود و ارتقــای کیفیت زندگــی و کیفیت محیط
نمود گرایشــی نوظهــور در اوایل دهــه  1960در مواجهه با
شــهریِ ،
مســائل رشــد و توســعه یک ُبعدی بود .ایــن گرایش که بــه منظور
پررنگترکــردن جایــگاه عوامــل اجتماعــی -اقتصــادی در زندگــی
انســانها نمایــان شــد ،همــراه بــا ســایر مفاهیــم نویــن اجتماعــی
مانند رفاه اجتماعی ،عدالت اجتماعی و عدالت محیطی در قلمرو
برنامهریزی به طور اعم و برنامهریزی شهری به طور اخص مطرح
ُ
چندبعــدی و پیچیدهای که
گردیــد .ایــن مفهوم به دلیــل ماهیت
دارد از دیدگاههای متعددی بررسی شده است.
همزمان با مطرح شدن مباحث کیفیت زندگی" ،کیفیت محیط
زندگی" به عنوان یکی از اصلیترین وجوه این مبحث مطرح گردید
(زبردســت و بنــی عامریــان .)1389 ،تعاریــف گونا گونــی از «کیفیــت
محیط زندگی» به عنوان ماهیت تعاملی بین انســان و محیط ارائه
شده است که در اینجا به برخی از این تعاریف می پردازیم:
از دیــدگاه اوت« 3کیفیــت محیــط» ،از براینــد کیفیــت اجــزایمتشــکله یک ناحیه معین حاصل میشــود اما با این وجود بیشتر از
جمع اجزای ســازنده ،بر ادرا ک کلی از یک مکان داللت دارد .اجزای
ســازنده (طبیعــت ،فضای باز ،زیرســاختها ،محیط انسانســاخت
(مصنــوع) ،تســهیالت محیــط کالبــدی و ذخایــر طبیعــی) هــر یــک
مشخصات و کیفیات خاص خود را دارا میباشد (.)Ott, 1978, 371
پروتئــوس« 4کیفیت محیط» را موضوعی پیچیده میداند که2

جدول  -1گزیده ای از نظریات مطر ح شده در زمینه نظریه حس تعلق.
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شولتز

شولتز1392،

تعییــن هویــت ،اســاس حس تعلق انســان اســت .امــروز ما شــروع به فهم
ایــن امــر کردهایم که آزادی واقعی ،تعلق داشــتن را پیــش فرض میگیرد و
این که «سکونت گزیدن» به مفهوم تعلق داشتن به یک مکان محسوس
است(شولتز.)40 ،1392 ،

تعلق مکانی در شــاخه پدیدارشناســی کمتر مطرح
شده و بیشتر به هویت اشاره شده است .به عنوان
مثــال شــولتز نیز حس تعلــق را زیرمجموعــه تعیین
هویت میداند.

هیدالگو و
هرناندز

& Hidalgo
Hernandez,
2001

پیونــد عاطفــی مثبــت و مســاعد ،مابین یک فــرد و یک مــکان خاص ،که
مهمتریــن ویژگی ایــن پیوند تمایل فرد به حفــظ نزدیکیاش به آن مکان
خاص است.

شوماخر و تیلور

& Shumaker
Taylor, 1983

وابســتگی عاطفــی مثبــت بیــن فــرد و مــکان بیــان میکنند کــه گروههای
اجتماعــی ،مطلوبیت کالبدی ،شــخصیت فرد و موقعیت دریافت شــده از
محل زندگی وی در آن نقش دارند.

لو و آلتمن

& Altman
Low,1992

ارتباطی نمادین با مکان است که با دادن معانی عاطفی و حس مشترک
فرهنگی ،توسط افراد به مکان خاص شکل میگیردو مبنای نحوه ادرا ک
فــرد از مــکان و نحــوه ارتبــاط وی بــا آن میباشــد .در روانشناســی ،تعلــق
مکانــی بــه رابطــه شــناختی فرد با یــک محیط خــاص اطالق میشــود و از
لحاظ هویتی ،تعلق مکانی رابطه تعلقی فرد به محیط اجتماعی است که
فرد در آن زندگی میکند.

ســیتالو یکــی از اندیشــمندان گرایــش روانشناســی
محیطــی میباشــد .ایــن تعریــف مشــابه آن چیزی
اســت کــه درنظر دیگــر محققان ایــن گرایش علمی
تعلق اجتماعی نامیده میشود.

بوناییتو و
همکاران

Bonaiuto et al.,
1999

تعلــق مکانــی را وابســتگی عاطفــی با مکان خــاص و تبدیل فــرد به عنوان
بخشــی از هویــت مــکان تعریف میکند و میگوید که ایــن امر در چارچوب
فرآیند اجتماعی و روانشــناختی بین فرد و مکان پدید میآید و نتیجهاش
احساس عالقه نسبت به مکان است.

بوناییتــو یکــی از مشــهورترین محققــان در حیطــه
علوم اجتماعی میباشد .او در پژوهشهایی سعی
بــر شناســایی مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر تعلق
مکانی را دارد.

اسکنل و
گیفورد

Scannell & gif2010 , ford

تعلــق مکانــی دارای ســه بعــد فــرد ،فراینــد و مــکان اســت .حــس تعلق به
صورت پیوند های عاطفی در ابعاد مذکور رخ میدهد.

تعلــق مکانــی در مقیاسهای مختلف مانندکشــور،
شهر ،محله ،خانه و اتاق به وجود می آید و میتواند
بــه صورت فردی یــا گروهی ،در محیــط اجتماعی یا
فیزیکی و به صورت یک فرایند عاطفی ،شــناختی و
یا رفتاری ایجاد گردد.

در تعریفــی کــه هیدالگــو ،هرنانــدز ،شــوماخر ،تیلور
و هیومــن از تعلــق مکانــی ارائــه میکننــد بیشــتر بر
درگیریهــای احساســی و وابســتگیهای عاطفــی
تأ کید میورزند.
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دربرگیرنــده ادرا کات ذهنــی ،نگرشها و ارزشهــای گروهها و افراد
مختلف است (.)Proteous, 1971
تعریفــی که ون پــل 5از این مفهوم ارائه میدهد بدین صورتاســت« :کیفیــت محیــط شــهری» مفهومــی واجــد ارزش ذهنــی از
عینیتهــای محیــط محســوب میشــود .ایــن ارزش بــه واســطه
ارزش «محیــط شــهری» کــه دربرگیرنــده ویژگیهای اساســی نظیر
رضایتمندی فردی از مسکن ،محله و همسایگان از محیط اطراف
اســت ،تعییــن میشــود .بدیــن ترتیــب ارزش ذهنــی کلــی محیط
شــهری ،معــادل مجموع ارزیابیهــای صورت گرفتــه از ویژگیها و
مولفههای سازنده محیط است (.)Van poll, 1997
بــا بررســی رویکردهــای متنوعی که بــه مبحث کیفیــت محیط
پرداختــه و همچنیــن بــا توجــه بــه نظریات مطــرح شــده در زمینه
حــس تعلــق ،تعریــف ارایــه شــده از ون پل به عنــوان تعریــف مورد
قبــول پژوهش مدنظر قــرار میگیرد .بنابرایــن میتوان گفت ارزش
کلــی محیط مســکونی ،معادل مجموع ارزیابیهــای صورت گرفته
از ویژگیهــای اجتماعــی ،فرهنگی ،اقتصــادی و کالبدی -فضایی
محیــط شــهری اســت کــه نشــاندهنده میــزان رضایــت یــا عــدم
رضایت شهروندان از محیط شهری میباشد.
 .۱ .۲ .۱رویکردهای نظری به بحث کیفیت محیط زندگی
سنتهای گسترده کیفیت محیط زندگی ،از روشهای متفاوت
درک کیفیت محیط شــهری سرچشــمه میگیرد که که هر یک منتج
از یــک نظام خاص نظیر انسانشناســی ،معمــاری ،اقتصاد ،طراحی
محیطی ،جغرافیا ،روانشناسی و جامعهشناسی بوده و حاصل کاربرد
مفاهیـ�م و بسـ�ط موضوعـ�ات مربـ�وط به آن افـ�ق فکری اسـ�ت (& Ge
 .)Hokao, 2006گرچــه این تنوع و گونا گونــی در حوزهی رویکردهای
معطــوف بــه بحث کیفیت محیطهــای مســکونی وجــود دارد ،اما با
توجه به ارتباط نزدیک این رویکرد با حس تعلق ،رویکرد رضایتمندی
سکونتی به عنوان رویکرد انتخابی پژوهش مورد تدقیق قرار میگیرد.
 .۱ .۱ .۲ .۱رویکرد رضایتمندی سکونتی
نظریهی«رضایتمنــدی ســکونتی» بــرای تعییــن یــک چارچوب
راهنما جهت شناخت خصوصیات ساختاری خانوارها و بافت محل
سکونت آنها که بر جوانب گونا گون رضایتمندی تأثیرذار است ،بکار
میرود( .)Glaster & Hesser,1981رضایتمندی سکونتی از آنجا که
بخشــی از حــوزهی رضایتمنــدی از زندگی در معنای عام میباشــد،
یکــی از مطالعهشــدهترین موضوعات در زمینهی محیط مســکونی
محسـ�وب میشود ( .)Ge & Hokao, 2006این مفهوم بنا به تعریف
گالســتر عبارت است از « :شکاف قابل مشاهده بین آمال و نیازهای
سـ�ا کنین و واقعیت موجود بسـ�تر سـ�کونتی آنهـ�ا»(�Glaster & Hes
 .)ser, 1981در تعریفــی دیگــر ،رضایتمندی ســکونتی معادل میزان
رضایــت تجربــه شــدهی فرد یــا عضــوی از یــک خانــواده از موقعیت
سکونتی فعلی خود محسوب شده است .رضایت از محل سکونت
را میتوان معادل رضایتی که فرد یا عضوی از یک خانواده از مسکن
فعلــی خــود درک میکنــد ،دانســت (بهزادفــر و قاضــی زاده.)1390،
لنزینگ 7و مارانز 8بیان میدارند که محیط شهری با کیفیت ،القا
6

کننــده حــس رفاه و رضایتمنــدی به ســا کنین از طریق خصوصیات
کالبــدی ،اجتماعــی یــا نمادیــن اســت .چنیــن محیطــی ،متضمن
زندگی با کیفیت و پشتیبان اصلی فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی است (.)Lansing & Marans,1969
رضایتمنــدی ،اغلــب جهــت ارزیابــی ادرا کات و احساســات
ســا کنین از واحد مســکونی و محیط زندگی خویش به کار میرود.
از دیــد پژوهشــگرانی ماننــد ورودی9و کروزا،10گالســتر 11و هســر،12
رضایتمندی از محیط سکونتی به طور مستقیم به میزان رضایت
در دو جزء واحدهای مســکونی و واحدهای همســایگی ،و به طور
غیرمســتقیم بــه ویژگیهای شــخصی ،فرهنگی ،اجتماعی و ســایر
ویژگیهـ�ای مخاطـ�ب بسـ�تگی دارد (;Glaster & Hesser, 1981
ً
 .)Varady & Carrozza, 2000نهایتــا ایــن مفهــوم نشــانهای مهــم
مبنی بر وجود ادرا کات مثبت ســا کنین نسبت به «کیفیت محیط
زندگی» خویش تلقی میشود.
بــا توجــه بــه اینکــه احســاس رضایــت از محیط ســکونت باعث
ارزیابــی مثبت ســا کنین و تحکیم و پایداری ارتبــاط آنان با محیط
گشــته و منتج به ایجاد حس تعلق میگردد ،میتوان گفت رویکرد
رضایتمندی ،نزدیکترین ارتباط را با مفهوم حس تعلق داراست.
(Ge & Hokao, 2006; Jelinkova & Picek,1984, 144; Giuliani
.)& Feldman, 1993, 271
 .۲ .۲ .۱معیارهای کیفیت محیط زندگی
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد درمییابیــم کــه کیفیــت محیــط
زندگــی بــه عنوان یکی از الزامــات اولیه کیفیت زندگــی ،دربرگیرنده
احســاس رفــاه ،آســایش و رضایــت مــردم از عوامــل کالبــدی-
فضایــی ،اجتماعی -اقتصادی ،زیســت محیطی و نمادین محیط
زندگیشــان اســت .به عبارت دیگر ،کیفیت محیط نه تنها به حوزه
برآوردهســازی نیازهای مادی انســانی توجــه دارد ،بلکه همچنین
بــه تامیــن و ارتقــای وضعیــت اجتماعــی و توســعه اجتماعاتــی که
بــر الگوهــای رفتــار اجتماعــی آنها نیــز تاثیرگذار اســت ،توجــه دارد.
بنابرایــن بهبــود و ارتقــای کیفیــت محیــط مســکونی ،بــه یکــی از
اهــداف اصلی سیاســتگذاران و برنامهریزان شــهری تبدیل شــده
اســت و به همین منظور شناسایی مولفههای کیفیتساز محیط
در همــه پژوهشهــای مرتبــط بــا کیفیــت محیــط زندگــی ،یکــی از
اهداف اولیه و اساسی پژوهشگران و سیاستگذاران بوده است.
بررســی پیشــینه پژوهــش بــا توجــه بــه رویکــر رضایتمنــدی،
معیارهــای محیــط زندگی را در ســه بخــش واحد مســکونی ،واحد
همســایگی و محلــه مورد شناســایی قــرار داد .میتــوان نتایج این
تحقیقات را در جدول 2مشاهده نمود.
بــا توجــه به اهــداف پژوهــش و ماهیت مجتمعهای مســکونی
بلندمرتبه ،معیارهای پیشگفته در جدول  2برای سنجش کیفیت
محیط زندگی در این مجموعهها ،در دو ســطح محیط مسکونی و
محیط مجتمعهای مســکونی شناسایی شد .اساس انتخاب این
معیارهــا ،میــزان توانایــی آنهــا در ســنجش کیفیــت محیــط نمونه
مــوردی با تا کید بر ســنجش همهجانبــه مولفههای عینی و ذهنی
محیط زندگی و سنجش حس تعلق صورت گرفت.
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تعلق آنها در مجتمع مسکونی بلند مرتبه شهرک کوثر تهران
جدول  -2شاخصهای کیفیت محیط زندگی.
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Van poll,1997

واحد
همسایگی

شاخص

Glaster & Hesser,1981
Khaef & Zebardast, 2015

دسترسی ،حمل و نقل ،مدارس ،خدمات بهداشتی ،آموزشی ،خدماتی
وجــود یــا فقدان اشــکال مختلف آلودگی هوا ،آلودگی آب ،آلودگی خــا ک و عواملی که محیط را
رو به افول می برد
همجواری با طبیعت ،دید به فضای سبز
دسترســی به دیگر افراد ،فعالیت ها ،منابع ،خدمات اطالعات یا مکانها؛ دسترســی مناســب
محله به اداری ،تجاری ،خدماتی؛ تعادل بین فضای باز و ساخته شده؛ تعادل بین فضای باز
و ساخته شده ،فضای سبز منظر آرایی شده؛ امنیت.
ویژگیهای شخصی و اجتماعی همسایگان ،تعامالت همسایگی
مشابه بودن همسایگان
نزدیک بودن دوستان و اقوام به محل سکونت
همسایگان و دوستان حامی

Amerigo & Aragones
،,1997,Ammole,2009فروزنده و مطلبی،1390،
سرمست و متوسلی1389 ،

شــرکت در فعالیتهــای واحــد همســایگی ،مالقــات بــا همســایگان ،شــرکت در فعالیتهــای
اجتماعی و وجود تعلق محلهای

Kinsey & Lane,1983
رفیعیان و دیگرانKhaef & Zebardast, ،1392،
2015

تســهیالت و تجهیــزات واحــد مســکونی ،انــدازه واحــد مســکونی ،تعــداد و انــدازه اتاقهــا،
هزینههــای مالــی واحــد ،محرمیت و حریــم خصوصی ،اســتقامت بنا ،تامیــن انرژیهای مورد
نیازمانند برق ،گاز ،آب ،تهویه

Jelinkova & Picek,1984, Kinsey & Lane,1983

فضای درونی واحد مسکونی ،تعداد اتاق ،میزان سر و صدا

،English Partner Ships, 2014, Carp et al,1976
سرمست و متوسلی1389،

مالکیــت ،ویژگیهــای کالبــدی مســکن ،مخــارج مســکن ،ارزش افــزوده مســکن ،مدیریــت و
نگهبانی مجتمع

 .2مدل مفهومی پژوهش
مطالعات انجام شــده نشــاندهنده این موضوع اســت که بین
دو مفهوم حس تعلق و کیفیت محیط زندگی ،مفهوم میانی دیگری
قــرار دارد کــه میتواند حلقه ارتباطی این دو موضوع باشــد .مفهوم
رضایتمندی که به عنوان رویکرد منتخب این پژوهش تدقیق شد،
بــه معنــای میــزان رضایت تجربــه شــده ســا کنین از کیفیت محیط
زندگیشان است (بهزادفر و قاضی زاده )1390،و باالترین همپوشانی
را بــا حس تعلق داراســت .رضایتمندی عاملی اســت که میتواند با
پوشــش جنبههــای کیفیتی محیــط ،به نوعــی خــود ارزیابیکننده
میــزان حــس تعلق ســا کنین نیز باشــد ،زیــرا میــزان رضایت افــراد از
محیط زندگیشــان ،احســاس نزدیکی و پیوند با محیــط را به وجود
میآورد و این ارتباط که به صورت قویتر و پایدارتری شکل میگیرد،
احساس تعلق سا کنین را افزایش میدهد(تصویر .)1

تصویر -1مدل مفهومی پژوهش.

 .3روش تحقیق
در این پژوهش از روش تبیینی (آزمون نظریه) استفاده میشود.
بدیــن منظــور و بــرای بهدســتآوردن معیارهــای کیفیــت محیــط
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زندگــی در مجتمعهای مســکونی بلندمرتبه ،به منظــور ّکمیکردن
معیارهــای بهدســتآمده از پژوهــش ،درخــت ارزش 13تشــکیل و به
صورت باال به پایین طبقهبندی شــد و در سطح آخر(سطح چهار)،
 62جــزء شــاخص (که قابلیــت ّکمیکردن را داشــتند) ،تعیین شــد.
در پرسشــنامهای کــه طراحی شــد ،میزان رضایتمندی ســا کنین از
شــاخصهای سطح چهار درخت ارزش در  62گویه مورد سوال قرار
گرفته شــد و از طیف 5گزینه ای لیکرت 14با مقادیر بســیارکم /بســیار
ضعیف تا بسیار خوب استفاده شد .تعداد 380پرسشنامه به روش
کوکران تعیین و تهیه شد .روش نمونهگیری به صورت سیستماتیک
بــود بــه نحــوی کــه از تقســیم تعــداد جمعیــت ســا کن در شــهرک بر
تعــداد بلوکهــای مجتمــع ،تعداد پرسشــنامه هایی که بایــد در هر
بلــوک توزیــع شــود ،تعیین گردیــد .به منظــور اســتخراج معیارهای
کیفیــت محیــط از گویههــای پرسشــنامه ،از روش تحلیــل عاملــی
استفادهشدهاســت .همچنین به منظور تبیین ارتباط این معیارها
با حس تعلق سا کنین ،از همبستگی پیرسون استفاده شد.
با استفاده از نرمافزار  ،SPSSمیزان آلفای کرونباخ15پرسشنامهها
 0.847به دست آمد که این میزان نشاندهنده پایایی پرسشنامه
و مناسببودن همبستگی درونی دادهها میباشد (جدول.)3

.4آشنایی با محدوده مورد مطالعه
پژوهــش حاضــر شــهرک کوثر در تهــران را که مجتمع مســکونی
بلنــد مرتبــه 16شــناخته میشــود انتخــاب و مــورد ارزیابــی قــرارداد
(تصاویــر 2و  .)3وجــود  15بلوک باالی 10طبقــه در یک مجموعه با
قدمتــی بیش از  10ســال و قرارگیــری در مجاورت شــبکه بزرگراهی،
شــرایط مناســبی را برای دســتیابی به اهداف ایــن پژوهش فراهم
آورده اســت .ایــن شــهرک بــا جمعیتــی حــدود  6000نفــر در محلــه
سوهانک در انتهای اتوبان ارتش در قسمت شمالی محله ازگل در
منطقه یک تهران قرار گرفته است.

ایــن شــهرک شــامل  15بــرج  16طبقــه میباشــد و تعــدادی
خردهفروشی ،کاال و خدمات روزانه اهالی شهرک را فراهم میکنند.
جنــب درب ورودی شــهرک ،یک دســتگاه خودپــرداز وجود دارد و
در قســمت بســیار کوچکی از محوطه ،تعدادی وســایل بدنسازی
در فضای باز گذاشــته شده اســت .همچنین در مجاورت شهرک،
مجتمع تجاری پرنیان وابســته به شــهرک آتیســاز (شــهرک مجاور
مجتمــع) وجود دارد .ســا کنین این شــهرک اغلــب از خانوادههای
نظامی بوده و دارای فرهنگ مشابه هستند .شهرک کوثر از لحاظ
امنیتــی دارای نگهبانــی شــبانهروزی در دو درب جنوبــی و غربــی
بوده و ورودیها با دوربین کنترل میشوند.

 .5تحلیل دادهها
پــس از تکمیــل پرسشــنامهها و انجــام تحلیلهــای توصیفــی
مربوطه ،نتایج زیر از پرسشنامهها به دست آمد:
براساس یافتههای حاصل از تحلیل عاملی" ،کیفیت زندگی در
شهرک کوثر" مقدار  17KMOبرابر است با  0/760و مقدار بارتلت آن
 8216/04بوده و سطح معنیداری  %99به دست آمد که حا کی از
مناسببودن همبستگی متغیرهای وارد شده برای تحلیل عاملی
میباشد( جدول.)4
پــس از انجام تحلیــل عاملی تاییدی 8 ،عامل دارای بردار ویژه
گتــر از یــک به دســت آمــد .به طور کلی ،هشــت عامــل فوق در
بزر 
مجمــوع  %58/01کل واریانــس را تبییــن مینماینــد کــه نشــان از
درصد باالی واریانس تبیین شــده توســط این عاملها می باشــد.
براســاس یافتههــای حاصــل از جــدول ،5عامل اول با مقــدار ویژه
 ،8/41تبیینکننده بیش از  %18/12واریانس کل میباشد.
وضعیــت قرارگیــری متغیرهــا در عوامــل بــا فــرض واقعشــدن
جدول -4نتایج آزمون بارتلت و .KMO

0/760

جدول -3میزان آلفای کرونباخ پرسشنامهها.

8216/04

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett’s Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

نام شهرک

Cronbach’s Alpha

Cronbach’s Alpha Based on
Standardized Items

1035

Df

شهرک کوثر

0.847

0.850

0/000

Sig.

تصویر -2نحوه چیدمان بلوک ها.

تصویر -3شبکه دسترسی شهرک کوثر در محدوده.
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مطالعه رابطه میان رضایتمندی سا کنان از محیط زندگی و میزان حس
تعلق آنها در مجتمع مسکونی بلند مرتبه شهرک کوثر تهران

مســکونی در شــهرک کوثــر  0.600و کیفیــت محیط مجتمــع 0.618
به دســت آمد (جدول )8و در نهایت میــزان کیفیت محیط زندگی
شــهرک کوثر ( 0.61جدول )9و در حد خوب ارزیابی شد .همچنین
همانگونه که گفته شــد میزان حستعلق ســا کنین در سطح سوم
ســنجیده شــد و میزان  0.66نشان داد که حس تعلق سا کنین نیز
در سطح خوب قرار دارد (جدول.)7

متغیرهــای بــا بــار عاملــی بزرگتــر از  ،0/5بعــد از چرخــش عاملها
بــه روش وریما کــس تعییــن گردیدنــد .بــا توجــه بــه متغیرهــای
تشــكیلدهنده عاملهــا ،هــر یــک از عوامــل ،نامگــذاری و هشــت
معیــار کیفیــت محیــط زندگــی در بلندمرتبههــا بــه دســت آمــد
(جــدول .)6ایــن معیارهــا عبارتنــد از :تســهیالت و خدمات ،حس
تعلــق ،دسترســی ،مدیریت شــهرک ،ایمنــی و امنیــت ،متغیرهای
محیطی ،تسهیالت محیط مسکونی و هزینه ها.

 .۲.۵بررســی تاثیــر معیارهــای کیفیــت محیــط زندگــی بــر
حس تعلق سا کنین

 .۱.۵سنجش کیفیت محیط زندگی

در ادامــه بــه منظــور تبییــن ارتبــاط معیارهای کیفیــت محیط
زندگی بر میزان حس تعلق ســا کنین از روش همبســتگی پیرســون
اســتفاده شــد .در ایــن روش به منظــور تبیین ارتبــاط بین هر یک
از معیارهای هشــتگانه و میزان حس تعلق ســا کنین (که در ســطح
ســوم و بــر اســاس معیارهــای میــزان مشــارکت ،وجــود تعامــات
اجتماعــی ،فعالیتهــای گروهی ،نحوه مشــارکت در بهبود محیط
زندگــی ،وجــود ارتباطــات اجتماعــی در همســایگی ،مطلوبیــت
کالبــدی ،وجــود خاطــرات و مکانهــای ماندگار ســنجیده شــده و
میــزان آن در شــهرک کوثــر خــوب ارزیابی گردیــد ( ، )0.66از ضریب
همبســتگی پیرســون استفاده شــد .نتایج حاصل از این آزمون در

پــس از بررســی شــاخصهای ســطوح پاییــن درخــت ارزش بــا
اســتفاده از روش تحلیــل عاملــی میــزان کیفیــت محیــط زندگــی
(ســطح اول) مــورد بررســی قــرار گرفــت .همانگونــه کــه گفتــه شــد
کیفیــت محیــط زندگی از تلفیق نتایج کیفیت محیط در دو ســطح
محیط مســکونی و محیط مجتمع به دســت خواهد آمد .کیفیت
محیط مســکونی ،از کیفیت زیرشــاخصهای تســهیالت مسکونی
و هزینههــا و شــاخص کیفیت محیط مجتمع ،از زیرشــاخصهای
تســهیالت و خدمــات ،ایمنــی و امنیــت ،حــس تعلق ،دسترســی،
متغیرهای محیطی و مدیریت شهرک تشکیل میگردد (جدول.)7
بــا اســتفاده از تلفیــق نتایج بهدس ـتآمده ،میــزان کیفیت محیط
جدول -5عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی.

عاملها

مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار ویژه

درصد واریانس تجمعی

اول

8/41

18/12

18/12

دوم

4/18

9/10

27/22

سوم

3/22

7/01

34/23

چهار

2/95

6/43

40/66

پنج

2/62

5/70

46/36

شش

1/94

4/23

50/59

هفت

1/87

4/06

54/65

هشت

1/55

3/36

58/01

جدول -6عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی و نامگذاری آنها.

عامل

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

عامل
نامگذاری شده

تسهیالت و خدمات

ایمنی و امنیت

حس تعلق

دسترسی

تسهیالت
محیط مسکونی

هزینهها

متغیرهای محیطی

مدیریت شهرک

جدول  -7شاخصهای سطح سوم.

نام شاخص تسهیالت و خدمات
امتیاز

حس تعلق

دسترسی

مدیریت شهرک

ایمنی و امنیت

عوامل محیطی

تسهیالت مسکونی

هزینهها

0.66

0.65

0.55

0.62

0.58

0.59

0.63

0.65

جدول -9شاخص سطح اول.

جدول -8شاخصهای سطح دوم.

نام شاخص

کیفیت محیط مسکونی

کیفیت محیط مجتمع

نام شاخص

کیفیت محیط زندگی

امتیاز

0.600

0.618

امتیاز

0.61
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نمودار  -1میزان همبستگی معیارهای کیفیت محیط با معیار حس تعلق.

جدول  -10شدت همبستگی معیارهای کیفیت محیط زندگی در مجتمع های مسکونی بلندمرتبه و حس تعلق.

میزان همبستگی با حس
تعلق

بسیار ضعیف
()0.2 -0

ضعیف
()0.2-0.4

متوسط
()0.6-0.4

زیاد
()0.8-0.6

بسیار زیاد
()1-0.8

معیارهای کیفیت محیط
زندگی

-

ایمنی و امنیت ،دسترسی،
محیط مسکونی

تسهیالت و خدمات ،هزینه،
متغیرهای محیطی

-

مدیریت شهرک

نمودار  1آورده شده است.
نتایــج بهدس ـتآمده از ضریــب همبســتگی پیرســون نشــان
میدهــد کــه تمامی معیارهــای کیفیــت محیط زندگی بــا میزان
حــس تعلــق دارای ارتباطــی مثبت و معنادار هســتند (با ســطح
معنــاداری  %99و  )%95و ایــن بــدان معناســت کــه بــا افزایــش

میــزان رضایــت از هــر یــک از ایــن معیارهــا ،میــزان حــس تعلــق
ســا کنین نیــز به طور معناداری افزایش میبایــد .همچنین قابل
ذ کــر اســت کــه از ایــن بیــن ،تغییــرات مولفــه مدیریت شــهرک با
مقــدار  ،r=0.843بیشــترین تاثیــر هــم جهــت را بــر تغییــر میــزان
حس تعلق ســا کنین میگذارد.

نتیجه
بــه دنبــال رشــد روزافــزون مجتمعهــای مســکونی بلندمرتبه،
مســایل و مشــکالت مرتبــط بــا ایــن مجموعههــا کــه منتــج بــود از
عواملــی مانند ترا کــم باالی جمعیتی ،تعــداد طبقات ،محصوریت
فضایــی و تنــوع فرهنگی ســا کنین ،نیــز رو به افزایش نهــاد .یکی از
مهمترین این مســایل ،کمرنگشدن تعامالت اجتماعی و کاهش
ارتباطــات پایدار ســا کنین با هم و به دنبــال آن کاهش حس تعلق
بــود .بدیــن منظــور ایــن پژوهــش بــه دنبــال تبییــن ارتبــاط بیــن
رضایتمندی ســا کنان و میزان حس تعلق آنها صورت پذیرفت .به
منظور تایید مبانی نظری پژوهش ،نمونه موردی پژوهش ارزیابی
و نتایــج حاصــل از آن نشــان داد کــه میــزان رضایتمنــدی در ایــن
مجتمــع مســکونی بلند مرتبه در ســطح خوب قرار دارد و از ســوی
دیگر میزان حس تعلق ســا کنین نیز خوب ارزیابی شــد .همچنین
همبســتگی مثبــت و قوی میــان رضایتمندی و حــس تعلق تایید
گردید .این نتایج تاییدی بر این موضوع است که با افزایش میزان
رضایتمنــدی ســا کنین که خود ناشــی از باالبــردن کیفیت محیط
زندگیشــان اســت ،حس تعلق آنها نیز افزایش مییابد .در ادامه به
دنبــال تبییــن ارتباط معیارهای کیفیت محیط بر تعلق ســا کنین،
تدقیــق بیشــتر در نتایــج نشــان داد کــه همبســتگی مثبــت و
معناداری بین رضایتمندی از هر یک از معیارهای کیفیت محیط
زندگــی و میــزان حــس تعلــق وجــود دارد و بیشــترین همبســتگی

بیــن میــزان رضایــت از مدیریت شــهرک و حــس تعلق اســت .گویا
رضایــت از نحــوه مدیریــت مجتمعهــا ،بــه نوعــی رضایــت درونی و
ذهنی بیشــتری در ســا کنین ایجــاد میکند و ارتبــاط آنها با محیط
زندگیشان را مســتحکمتر میسازد .همچنین مشخص گردید که
بــه ترتیــب هزینههــا ،متغیرهــای محیطــی ،تســهیالت و خدمات،
ایمنی و امنیت ،تســهیالت محیط مســکونی و معیار دسترســی در
رتبههــای بعــدی قــرار دارنــد .در پژوهشهایی کــه در زمینه حس
تعلق صورت گرفته مانند پژوهش سرمســت و متوســلی و پژوهش
فروزنــده و مطلبــی (جــدول ،)2عواملــی ماننــد امنیــت ،تعامــات
اجتماعی ،سهولت دسترســی ،مشارکت ،میزان و هزینه خدمات،
وضعیــت و نحوه ســاخت مکان و تعــدادی از متغیرهــای محیطی
به عنوان عوامل موثر بر حس تعلق معرفی شــدهاند که تاییدی بر
یافتههــای ایــن پژوهش و ارتبــاط معنادار بیــن معیارهای کیفیت
محیــط و حــس تعلق میباشــد .با توجه بــه نتایج به دســت آمده
میتــوان بــا برنامهریــزی و اقدام صحیــح و موثر در حــوزه هر یک از
این معیارهای هشــتگانه و بهبود شرایط و میزان رضایت سا کنین
از آنهــا ،حس تعلق را در ایــن مجتمعها باال برد .روشهایی مانند
اســتفاده از تندیسهــا و نمادهــا در فضاهــای موجــود بــه منظــور
هویتزایی ،برگزاری کالسهای آموزشی و پرورشی برای سا کنین،
برگــزاری جشــنوارهها و نمایشــگاههای فرهنگی -هنری ،اســتفاده
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مطالعه رابطه میان رضایتمندی سا کنان از محیط زندگی و میزان حس
تعلق آنها در مجتمع مسکونی بلند مرتبه شهرک کوثر تهران

از دوربینهــای مداربســته بــرای فضاهــای عمومــی ،اســتفاده از
روشــنایی مناســب در فضاهــای بــاز شــهرک جهــت تامیــن امنیت
بیشــتر ،ارتقای ســطح ایمنی ســواره و پیاده ،اســتفاده از گلدانها
و گیاهــان ســبز در فضاهــای راه پلههــا ،پا گردهــا و بالکنها ،بهبود
کیفیــت ســیمای بصــری و زیباســازی نماهــای بلوکهــا توســط
رنگآمیــزی مجــدد ،برگــزاری مالقاتهــای مــدون مدیریــت بــا
ســا کنین شــهرک ،جلــب مشــارکت ســا کنین در تصمیمگیــری،

مدیریــت و تامیــن مالی ،ارائه گــزارش فعالیتهای انجام شــده به
ســا کنین و اســتفاده از نظریــات آنهــا و دخالتدادنشــان در رونــد
تصمیمســازی (کــه یکی از سیاســتهای موثر در افزایش شــناخت
همســایگان از یکدیگر و افزایش همبســتگی اجتماعی میباشــد)،
تاثیــر مثبتــی در جهت افزایش رضایتمنــدی و حس تعلق خواهند
داشــت و میتــوان در جهت ســرزندگی و پایــداری در مجتمعهای
مسکونی بلندمرتبه از آنها یاری جست.
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