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چکیده

کــم بــاالی جمعیــت و  کــه یکــی  از اثــرات زندگــی  در مجموعه هایــی بــا ترا  بســیاری از محققــان معتقدنــد  

که خود زمینه ســاز  کنین اســت  کیفیت نامطلوب محیطی،  ضعیف شــدن پیوندهای اجتماعی بین ســا

کاهــش ارتباطات پایدار، عدم مشــارکت،کاهش حس تعلق و زوال تدریجــی این مجموعه ها می گردد. این 

کیفیت  محیط بر حس تعلق در  مســاله، پژوهش حاضر را برآن داشــت تا به تبیین ارتباط بین معیارهای 

کیفیــت محیط، معیارهای  مجتمع هــای  مســکونی  بلندمرتبه بپــردازد. بدین منظور رویکردهای متنوع 

کیفیت محیطی و نظریات تعلق مکانی مورد بررسی قرار گرفتند. شهرک کوثر تهران به دلیل وجود بلوک های 

کنین به عنوان نمونه موردی پژوهش انتخاب و داده های  بلندمرتبه و ویژگی های فرهنگی اجتماعی سا

گردآوری گردید. پس از انجام تحلیل عاملی تاییدی، هشــت عامل مدیریت  مورد نیاز از طریق پرسشــنامه 

 شهرک، تسهیالت  و  خدمات، امنیت  و ایمنی، متغیرهای محیطی، تسهیالت محیط  مسکونی، هزینه ها 

گردیدنــد. همچنین  کیفیــت  محیــط در ایــن مجموعه ها اســتخراج  و حس تعلــق بــه عنــوان معیارهــای 

حس تعلق با ارزیابی معیارهای شرکت در فعالیت های اجتماعی، مالقات  با  همسایگان، وجود خاطرات  و  

مکان های  ماندگار، فعالیت های  گروهی و نحوه مشارکت  در  بهبود محیط زندگی تعیین شد و نتایج حاصله 

نشان داد که این  شهرک از لحاظ کیفیت محیط و میزان  حس تعلق در وضعیت خوب قرار دارد. همچنین 

کرد که میزان رضایت از معیار مدیریت   تبیین ارتباط بین معیارهای کیفیت  محیط و حس تعلق مشخص 

شهرک بیشترین تاثیر را بر افزایش رضایتمندی و به دنبال آن حس تعلق دارد.
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مقدمه
رونــد رو بــه رشــد تقاضــای مســکن به دلیــل حل مشــکل زمین 
کمیت  گــرا بــه محیط هــای  و مســکن و توســعه نگــرش تک  بعــدی و 
و  اجتماعــی  زمینه هــای  از  برخاســته  تفکــر  عنــوان  بــه  مســکونی 
اقتصــادی ایــران معاصر، ســبب شــده اســت در فرهنــگ معماری و 
کیفیــت محیط  کنونــی توجــه الزم بــه مســاله بنیادیــن  شهرســازی 
مســکونی بــه معنای واقعــی آن اعمال نشــود. این مســاله به همراه 
کنان،  کیفیت زندگی ســا کیفیت محیط مســکونی بر  تاثیــر متقابــل 
کیفیــت محیط هــای مســکونی را  تعریــف جامــع و نظام منــدی از 
مهم تریــن  از  یکــی  اســالمی،۱۳۹۱(.  و  می ســازد)معینی  ضــروری 
کــه بــه منظــور حــل مســاله زمین اســتفاده شــده،  اســتراتژی  هایی 
که  سیاســت حرکت از ســمت رشد افقی به ســوی رشد عمودی بود 
روشن  ترین شکل تحقق خویش را در هیأت مجتمع های مسکونی 
گذاشت. آنچه  متشکل از بلوك های آپارتمانی بلندمرتبه به نمایش 
کمتر مــورد توجه قرار  در برنامه ریــزی و طراحــی ایــن مجموعه ها نیز 
کیفیت محیط و نقش  گرفــت، رعایت اصول و معیارهــای مربوط به 
آن در ارزیابی مثبت شهروندان نسبت به وضعیت سکونت خویش 
بود. پیامد نامطلوب این بی توجهی، شکل گیری توده های حجیم 
کــه فاقــد شــرایط الزم بــرای ایجاد  بناهــای ســرد و بی روحــی اســت 
گزیــر زمینه  ســاز بیگانگی  کنان خود بــوده و نا ارتباطــی پایــدار با ســا
کاهش حس تعلق به محیط زندگی خویش شــده اســت.در  افــراد و 
گذشته، پژوهش های متفاوتی به بررسی این موضوع  طی ســالیان 
پرداخته اند، به طور مثال بوناییتو در پژوهشی با عنوان »پیش بینی 
کیفیت محیط مسکونی و حس تعلق  کی دریافت  شاخص های ادرا
کیفیــت محیط و  در محیــط شــهری« بــه شناســایی شــاخص های 
کیفیت محیط،  که رضایتمنــدی از  تعلــق پرداختــه و بیان مــی دارد 

 Bonaiuto( کنین به محله شان را پیش  بینی می کند میزان تعلق سا
که به بررســی  et al, 2003(. عــالوه بــر ایــن پژوهش هایی نیز بوده  اند 
کم و تعداد طبقات  تاثیــرات عوامل دیگــری از بلندمرتبه ها مانند ترا
کم و  بر مناسبات اجتماعی پرداخته  اند و بیان کرده  اند که افزایش ترا
کنین اثرگذار است به طوری که  طبقات نیز بر روی روابط اجتماعی سا
کشفی و دیگران تحت عنوان نقش فضاهای  که توسط  درپژوهشی 
عمومــی ســاختمان های مســکونی بلندمرتبــه در افزایــش تعامالت 
که در مجتمع های  گردید  کنین انجام شــد مشــخص  اجتماعی ســا
مســکونی تــا ۳0 طبقه بــا افزایش ارتفــاع میزان حس تعلــق و هویت 
کاهش می باید و معمواًل هر چه از میزان دسترســی به زمین و  افراد 
کنین کمتر می شود  فضاهای سبز کاسته می شود، میزان تعامالت سا
)کشــفی و دیگران،۱۳۹۱(. مجموعه پژوهش های انجا م شــده نشان 
کالبدی و عملکردی مکان، به عنوان جایگاهی  کیفیت  که  می دهد 
بــرای فعالیت ها و داد و ســتدهای اجتماعی، درجه ای از وابســتگی 
و تعلــق به مکان را تحت تاثیر قرار می دهــد )Ujang, 2010(. آنچه از 
مجموع این نظرات برمی آید، ضرورت اتخاذ تصمیم ها و راهکارهای 
کیفیت  علمی و مؤثر برای تجدید ساختار محیط مصنوع و افزایش 
محیطــی در این مجموعه  هاســت تا بــا افزایش حس تعلــق بتوان از 

کاست. بروز ناهنجاری ها در این مجموعه ها 
کیفیــت محیط  ایــن مقالــه با هــدف تبییــن رابطــه معیارهــای 
سکونت بر میزان حس تعلق در مجتمع  های مسکونی بلندمرتبه، 
کدام یک  که  کنــد  بــر آن اســت تا با شناســایی ایــن معیارها تعیین 
کنین شــده و  از ایــن معیارهــا باعــث ایجــاد معنای خاص برای ســا
می تواند با برنامه ریزی مناســب برای بهبود آن، رضایتمندی و به 

کنان را افزایش دهد.  دنبال آن حس تعلق سا

1. مبانی نظری پژوهش

1. 1. حس تعلق1
نظریــه تعلــق مکانی به مطالعه مؤلفه های احساســی و عاطفی 
موجــود در پیونــد با مکان می پــردازد بطوریکه مفهوم حس تعلق، 
ایجــاد پیونــد عاطفی مثبــت بین فرد و مکان تعریف شــده اســت. 
برطبــق این نظریه، مردم به ایجاد پیوندهای احساســی و عاطفی 
بــا مکان ها مبادرت می ورزند. این پیوندها با میزان رضایت افراد، 
ارزیابی شــان نســبت بــه محیــط و برخی جنبه هــای هویتــی آنها به 
همــراه معیارهایــی عینــی ماننــد مــدت زمان ســکونت، مشــارکت 
 Giuliani &( در محلــه و شــبکه های اجتماعــی در ارتبــاط اســت
Feldman, 1993; Altman & Low, 1992, 87-90 (. بــه طورکلــی 
که  کــه نظریــه تعلــق بــر ایــن امر اســتوار اســت  کــرد  می تــوان بیــان 
که  وابســتگی، پیونــد عاطفی و تعلق مکانی، زمانــی اتفاق می افتد 
انتظــارات و نیازهــای اهالی آن محیط تامین شــده باشــد و هرقدر 
به نیازها و انتظارات بیشــتر پاســخ داده شود، احتمال اینکه تعلق 

کنین به محیط پیرامونشان افزایش یابد بیشتر است. تعدادی  سا
ح شــده در زمینه حس تعلق در جدول۱  از مهم تریــن نظریات مطر
ح شــده نشــان می دهد  گــردآوری شــده اند. بررســی نظریــات مطــر
کــه از یک ســو  هنگامــی یــک فــرد بــه موضــوع تعلــق پیــدا می کنــد 
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 
ک محیطــی  )Scannell & Gifford, 2010(. تاثیــر مثبــت ایــن ادرا
کنین، در نهایت بــه ایجاد حس نزدیکی و  بــر جنبه های ذهنی ســا
کات به وجودآورنده  ارتباط متقابل بــا محیط می انجامد. این ادرا
که منتج به ایجــاد پیوندهای مثبت  نوعــی احســاس رضایت بوده 
کنین و محیــط می گــردد و در نهایت به ایجــاد حس تعلق  بیــن ســا
در آنها می انجامد. این حس ایجاد شــده، خود وابســته به تجارب 
قبلــی فرد، نحوه دسترســی بــه مــکان و الگوهای فعالیتــی موجود 
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کیفیت محیط اســت )چرخچیان،۱۳۹۳(.  در آن بــوده و مبتنی بر 
ح شده،  که در همه نظریات مطر آنچه می توان دریافت، این است 
رضایتمنــدی از محیــط بــه عنــوان ضروری تریــن عامــل در ایجــاد 
حس تعلق نام برده شــده اســت و بیشــترین رابطه را با حس تعلق 
داراســت بطوریکــه حتی در برخــی از مطالعات بیــن میزان رضایت 
از محیط هــای مســکونی و تعلــق بــه آن تمایزی قایل نمی شــوند. 
کــه رویکــرد رضایتمندی بــه عنوان  همیــن امر ســبب شــده اســت 

گیرد. رویکرد انتخابی پژوهش معرفی و مورد تدقیق قرار 
کــه  اســت  ایــن  تعلــق  حــس  مفهــوم  جذابیت هــای  از  یکــی 
توانســته هــر دو جنبــه عینــی و ذهنی ارتباط انســان ها بــا محیط 
طبیعــی پیرامــون خــود و محل سکونت شــان را آشــکار ســازد. در 
که مکان، تنها  بعضی از مطالعات انجام شــده، مشاهده می شود 
گرفته شــده است. در واقع  به عنوان یک محیط اجتماعی درنظر 
که افراد نســبت بــه چنین  ادعــای ایــن پژوهش هــا این می باشــد 
محیط هایــی احســاس تعلــق پیــدا می کننــد. بنابرایــن، در ایــن 
پژوهش ، معیارهای میزان مشــارکت، وجــود تعامالت اجتماعی، 
گروهــی، نحــوه مشــارکت  در بهبــود محیــط زندگی،  فعالیت هــای 
کالبدی،  وجــود ارتباطــات اجتماعــی در همســایگی،  مطلوبیــت 
وجــود خاطــرات و مکان های مانــدگار به عنــوان معیارهای حس 
که در پژوهش های متعدد نیز به آنها  گرفته شده  اند  تعلق در نظر 
 Amerigo & Aragones,1997;  Ammole,( اســت  اشــاره شــده 

2009; چرخچیــان،۱۳۹۳؛ ملکی و دیگران،۱۳۹۳(.

کیفیت محیط زندگی2  .2 .1
کیفیت محیط  کیفیت زندگــی و  ح مســئلۀ بهبود و ارتقــای  طــر
گرایشــی نوظهــور در اوایل دهــه ۱۹60 در مواجهه با  شــهری، نموِد 
که بــه منظور  گرایش  مســائل رشــد و توســعه یک ُبعدی بود. ایــن 
پررنگ  تر کــردن جایــگاه عوامــل اجتماعــی- اقتصــادی در زندگــی 
انســان ها نمایــان شــد، همــراه بــا ســایر مفاهیــم نویــن اجتماعــی 
مانند رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و عدالت محیطی در قلمرو 
ح  برنامه ریزی به طور اعم و برنامه ریزی شهری به طور اخص مطر
که  گردیــد. ایــن مفهوم به دلیــل ماهیت چندُبعــدی و پیچیده  ای 

دارد از دیدگاه های متعددی بررسی شده است. 
کیفیت زندگی، "کیفیت محیط  همزمان با مطرح شدن مباحث 
گردید  زندگی" به عنوان یکی از اصلی  ترین وجوه این مبحث مطرح 
گونــی از »کیفیــت  گونا )زبردســت و بنــی عامریــان، ۱۳8۹(. تعاریــف 
محیط زندگی« به عنوان ماهیت تعاملی بین انســان و محیط ارائه 

که در اینجا به برخی از این تعاریف می پردازیم: شده است 
کیفیــت اجــزای  -از دیــدگاه اوت۳ »کیفیــت محیــط«، از براینــد 
متشــکله یک ناحیه معین حاصل می شــود اما با این وجود بیشتر از 
کلی از یک مکان داللت دارد. اجزای  ک  جمع اجزای ســازنده، بر ادرا
ســازنده )طبیعــت، فضای باز، زیرســاخت ها، محیط انسان ســاخت 
کالبــدی و ذخایــر طبیعــی( هــر یــک  )مصنــوع(، تســهیالت محیــط 

.)Ott, 1978, 371( مشخصات و کیفیات خاص خود را دارا می باشد
که  -پروتئــوس۴ »کیفیت محیط« را موضوعی پیچیده می داند 

توضیحاتنظریهمنبعنام

شولتز،۱۳۹2شولتز

تعییــن هویــت، اســاس حس تعلق انســان اســت. امــروز ما شــروع به فهم 
که آزادی واقعی، تعلق داشــتن را پیــش فرض می گیرد و  کرده   ایم  ایــن امــر 
گزیدن« به مفهوم تعلق داشتن به یک مکان محسوس  که »سکونت  این 

است)شولتز، ۱۳۹2، ۴0(.

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

هویت  می  داند.

هیدالگو و 
هرناندز

 Hidalgo &
 Hernandez,

2001

که  پیونــد عاطفــی مثبــت و مســاعد، مابین یک فــرد و یک مــکان خاص، 
گی ایــن پیوند تمایل فرد به حفــظ نزدیکی  اش به آن مکان  مهم تریــن ویژ

خاص است.
کــه هیدالگــو، هرنانــدز، شــوماخر، تیلور  در تعریفــی 
و هیومــن از تعلــق مکانــی ارائــه می  کننــد بیشــتر بر 
درگیری  هــای احساســی و وابســتگی های عاطفــی 

کید می  ورزند. تأ
& Shumaker شوماخر و تیلور

Taylor, 1983

گروه های  کــه  وابســتگی عاطفــی مثبــت بیــن فــرد و مــکان بیــان می  کنند 
کالبدی، شــخصیت فرد و موقعیت دریافت شــده از  اجتماعــی، مطلوبیت 

محل زندگی وی در آن نقش دارند.

& Altman لو و آلتمن
Low,1992

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

فرد در آن زندگی می  کند.

گرایــش روان شناســی  ســیتالو یکــی از اندیشــمندان 
محیطــی می باشــد. ایــن تعریــف مشــابه آن چیزی 
گرایش علمی  کــه درنظر دیگــر محققان ایــن  اســت 

تعلق اجتماعی نامیده می شود.

بوناییتو و 
همکاران

 Bonaiuto et al.,
1999

تعلــق مکانــی را وابســتگی عاطفــی با مکان خــاص و تبدیل فــرد به عنوان 
که ایــن امر در چارچوب  بخشــی از هویــت مــکان تعریف می  کند و  می  گوید 
فرآیند اجتماعی و روان شــناختی بین فرد و مکان پدید می آید و نتیجه  اش 

احساس عالقه نسبت به مکان است.

بوناییتــو یکــی از مشــهورترین محققــان در حیطــه 
علوم اجتماعی می باشد. او در پژوهش  هایی سعی 
بــر شناســایی مهم تریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر تعلق 

مکانی را دارد. 

اسکنل و 
گیفورد

Scannell & gif-
2010 , ford

تعلــق مکانــی دارای ســه بعــد فــرد، فراینــد و مــکان اســت. حــس تعلق به 
خ می  دهد. صورت پیوند های عاطفی در ابعاد مذکور ر

تعلــق مکانــی در مقیاس های مختلف مانندکشــور، 
شهر، محله، خانه و اتاق به وجود می آید و می تواند 
گروهی، در محیــط اجتماعی یا  بــه صورت فردی یــا 
فیزیکی و به صورت یک فرایند عاطفی، شــناختی و 

گردد. یا رفتاری ایجاد 

ح شده در زمینه نظریه حس تعلق. گزیده ای از نظریات مطر جدول 1- 
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گروه ها و افراد  کات ذهنــی، نگرش ها و ارزش هــای  دربرگیرنــده ادرا
.)Proteous, 1971( مختلف است

که ون پــل5 از این مفهوم ارائه می دهد بدین صورت  -تعریفــی 
اســت: »کیفیــت محیــط شــهری« مفهومــی واجــد ارزش ذهنــی از 
عینیت هــای محیــط محســوب می شــود. ایــن ارزش بــه واســطه 
گی های اساســی نظیر  کــه دربرگیرنــده ویژ ارزش »محیــط شــهری« 
رضایتمندی فردی از مسکن، محله و همسایگان از محیط اطراف 
کلــی محیط  اســت، تعییــن می شــود. بدیــن ترتیــب ارزش ذهنــی 
گی ها و  گرفتــه از ویژ شــهری، معــادل مجموع ارزیابی هــای صورت 

.)Van poll, 1997( مولفه های سازنده محیط است
کیفیــت محیط  که بــه مبحث  بــا بررســی رویکردهــای متنوعی 
ح شــده در زمینه  پرداختــه و همچنیــن بــا توجــه بــه نظریات مطــر
حــس تعلــق، تعریــف ارایــه شــده از ون پل به عنــوان تعریــف مورد 
گفت ارزش  قبــول پژوهش مدنظر قــرار می گیرد. بنابرایــن می توان 
گرفته  کلــی محیط مســکونی، معادل مجموع ارزیابی هــای صورت 
کالبدی- فضایی  گی هــای اجتماعــی، فرهنگی، اقتصــادی و  از ویژ
کــه نشــان دهنده میــزان رضایــت یــا عــدم  محیــط شــهری اســت 

رضایت شهروندان از محیط شهری می باشد.

کیفیت محیط زندگی 1. 2. 1. رویکردهای نظری به بحث 
کیفیت محیط زندگی، از روش های متفاوت  گسترده  سنت های 
درک کیفیت محیط شــهری سرچشــمه می گیرد که که هر یک منتج 
از یــک نظام خاص نظیر انسان شناســی، معمــاری، اقتصاد، طراحی 
محیطی، جغرافیا، روان شناسی و جامعه شناسی بوده و حاصل کاربرد 
 Ge &(  مفاهیــم و بســط موضوعــات مربــوط به آن افــق فکری اســت
گونــی در حوزه ی رویکردهای  گونا گرچــه این تنوع و   .)Hokao, 2006
کیفیت محیط هــای مســکونی وجــود دارد، اما با  معطــوف بــه بحث 
توجه به ارتباط نزدیک این رویکرد با حس تعلق، رویکرد رضایتمندی 
سکونتی به عنوان رویکرد انتخابی پژوهش مورد تدقیق قرار می گیرد.

1. 2. 1. 1. رویکرد رضایتمندی سکونتی6
نظریه ی»رضایتمنــدی ســکونتی« بــرای تعییــن یــک چارچوب 
راهنما جهت شناخت خصوصیات ساختاری خانوارها و بافت محل 
گون رضایتمندی تأثیرذار است، بکار  گونا که بر جوانب  سکونت آنها 
که  می رود)Glaster & Hesser,1981(. رضایتمندی سکونتی از آنجا 
بخشــی از حــوزه ی رضایتمنــدی از زندگی در معنای عام می باشــد، 
یکــی از مطالعه شــده ترین موضوعات در زمینه ی محیط مســکونی 
محســوب می شود )Ge & Hokao, 2006(. این مفهوم بنا به تعریف 
گالســتر عبارت است از: » شکاف قابل مشاهده بین آمال و نیازهای 
Glaster & Hes-(»کنین و واقعیت موجود بســتر ســکونتی آنهــا ســا
ser, 1981(. در تعریفــی دیگــر، رضایتمندی ســکونتی معادل میزان 
رضایــت تجربــه شــده ی فرد یــا عضــوی از یــک خانــواده از موقعیت 
سکونتی فعلی خود محسوب شده است. رضایت از محل سکونت 
که فرد یا عضوی از یک خانواده از مسکن  را می توان معادل رضایتی 
فعلــی خــود درک می کنــد، دانســت )بهزادفــر و قاضــی زاده،۱۳۹0(. 
کیفیت، القا- که محیط شهری با  لنزینگ7 و مارانز8  بیان می دارند 

کنین از طریق خصوصیات  کننــده حــس رفاه و رضایتمنــدی به ســا
کالبــدی، اجتماعــی یــا نمادیــن اســت. چنیــن محیطــی، متضمن 
زندگی با کیفیت و پشتیبان اصلی فعالیت های اقتصادی، اجتماعی 

.)Lansing & Marans,1969( و فرهنگی است
احساســات  و  کات  ادرا ارزیابــی  جهــت  اغلــب  رضایتمنــدی، 
کار می رود.  کنین از واحد مســکونی و محیط زندگی خویش به  ســا
هســر۱2،  و  کروزا۱0،گالســتر۱۱  ورودی۹و  ماننــد  پژوهشــگرانی  دیــد  از 
رضایتمندی از محیط سکونتی به طور مستقیم به  میزان رضایت 
در دو جزء واحدهای مســکونی و واحدهای همســایگی، و به طور 
گی های شــخصی، فرهنگی، اجتماعی و ســایر  غیرمســتقیم بــه ویژ
 Glaster & Hesser, 1981;( دارد  بســتگی  مخاطــب  گی هــای  ویژ
Varady & Carrozza, 2000(. نهایتــًا ایــن مفهــوم نشــانه ای مهــم 
کنین نسبت به »کیفیت محیط  کات مثبت ســا مبنی بر وجود ادرا

زندگی« خویش تلقی می شود. 
بــا توجــه بــه اینکــه احســاس رضایــت از محیط ســکونت باعث 
کنین و تحکیم و پایداری ارتبــاط آنان با محیط  ارزیابــی مثبت ســا
گفت رویکرد  گشــته و منتج به ایجاد حس تعلق می گردد، می توان 
رضایتمندی، نزدیک ترین ارتباط را با مفهوم حس تعلق داراست. 
 Ge & Hokao, 2006; Jelinkova & Picek,1984, 144; Giuliani(

.)& Feldman, 1993, 271

کیفیت محیط زندگی 1. 2. 2. معیارهای 
کیفیــت محیــط  کــه  گفتــه شــد درمی  یابیــم  بــا توجــه بــه آنچــه 
کیفیت زندگــی، دربرگیرنده  زندگــی بــه عنوان یکی از الزامــات اولیه 
کالبــدی-  عوامــل  از  مــردم  رضایــت  و  آســایش  رفــاه،  احســاس 
فضایــی، اجتماعی- اقتصادی، زیســت محیطی و نمادین محیط 
کیفیت محیط نه تنها به حوزه  زندگیشــان اســت. به عبارت دیگر، 
برآورده  ســازی نیازهای مادی انســانی توجــه دارد، بلکه همچنین 
که  بــه تامیــن و ارتقــای وضعیــت اجتماعــی و توســعه اجتماعاتــی 
بــر الگوهــای رفتــار اجتماعــی آنها نیــز تاثیرگذار اســت، توجــه دارد. 
کیفیــت محیــط مســکونی، بــه یکــی از  بنابرایــن بهبــود و ارتقــای 
اهــداف اصلی سیاســت  گذاران و برنامه  ریزان شــهری تبدیل شــده 
کیفیت  ساز محیط  اســت و  به همین منظور شناسایی مولفه های 
کیفیــت محیــط زندگــی، یکــی از  در همــه پژوهش هــای مرتبــط بــا 

اهداف اولیه و اساسی پژوهشگران و سیاست  گذاران بوده است.
رضایتمنــدی،  رویکــر  بــه  توجــه  بــا  پژوهــش  پیشــینه  بررســی 
معیارهــای محیــط زندگی را در ســه بخــش واحد مســکونی، واحد 
همســایگی و محلــه مورد شناســایی قــرار داد. می تــوان نتایج این 

تحقیقات را در جدول2 مشاهده نمود.
بــا توجــه به اهــداف پژوهــش و ماهیت مجتمع های مســکونی 
کیفیت  بلندمرتبه، معیارهای پیش گفته در جدول 2 برای سنجش 
محیط زندگی در این مجموعه  ها، در دو ســطح محیط مسکونی و 
محیط مجتمع های مســکونی شناسایی شد. اساس انتخاب این 
کیفیــت محیــط نمونه  معیارهــا، میــزان توانایــی آنهــا در ســنجش 
کید بر ســنجش همه جانبــه مولفه های عینی و ذهنی  مــوردی با تا

گرفت.  محیط زندگی و سنجش حس تعلق صورت 
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گاز  و تفریحی، دفع زباله، تامین برق، 

Khaef & zebardast,2015، سرمست و 
متوسلی،۱۳8۹

کیزگــی، ایمنــی و امنیــت، دسترســی به  ســالمت محیطــی، آلودگــی، بهداشــت محیطــی، پا
کــز خریــد، بهداشــتی و خدماتی،دسترســی به وســایل نقلیــه عمومی و  کــز آموزشــی، مرا مرا

خصوصی، فضای ســبز

دسترسی، حمل و نقل، مدارس، خدمات بهداشتی، آموزشی، خدماتیزبردست و بنی عامریان،۱۳8۹

Van poll,1997 که محیط را ک و عواملی  وجــود یــا فقدان اشــکال مختلف آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی خــا
رو به افول می برد

 Ge & Hokao,2006هم  جواری با طبیعت، دید به فضای سبز

رفیعیان و مولودی،۱۳۹0، بحرینی و 
طبیبیان،۱۳77

دسترســی به دیگر افراد، فعالیت ها، منابع، خدمات اطالعات یا مکان  ها؛ 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.

واحد 
همسایگی

گی های شخصی و اجتماعی همسایگان، تعامالت همسایگیCarp et al,1976، سرمست و متوسلی،۱۳8۹ ویژ

مشابه بودن همسایگانگیفورد،۱۳78

Glaster & Hesser,1981نزدیک بودن دوستان و اقوام به محل سکونت

Khaef & Zebardast, 2015همسایگان و دوستان حامی

 Amerigo & Aragones
Ammole,2009,1997,،فروزنده و مطلبی،۱۳۹0، 

سرمست و متوسلی، ۱۳8۹

شــرکت در فعالیت هــای واحــد همســایگی، مالقــات بــا همســایگان، شــرکت در فعالیت هــای 
اجتماعی و وجود تعلق محله  ای

واحد مسکونی

Kinsey & Lane,1983
 Khaef & Zebardast, ،۱۳۹2،رفیعیان و دیگران

2015

اتاق  هــا،  انــدازه  و  تعــداد  واحــد مســکونی،  انــدازه  واحــد مســکونی،  و تجهیــزات  تســهیالت 
هزینه هــای مالــی واحــد، محرمیت و حریــم خصوصی، اســتقامت بنا، تامیــن انرژی های مورد 

گاز، آب، تهویه  نیازمانند برق، 

Jelinkova & Picek,1984, Kinsey & Lane,1983فضای درونی واحد مسکونی، تعداد اتاق، میزان سر و صدا

 ،English Partner Ships, 2014, Carp et al,1976
سرمست و متوسلی،۱۳8۹

ج مســکن، ارزش افــزوده مســکن، مدیریــت و  کالبــدی مســکن، مخــار گی هــای  مالکیــت، ویژ
نگهبانی مجتمع 

2. مدل مفهومی پژوهش

که بین   مطالعات انجام شــده نشــان  دهنده این موضوع اســت 
دو مفهوم حس تعلق و کیفیت محیط زندگی، مفهوم میانی دیگری 
کــه می تواند حلقه ارتباطی این دو موضوع باشــد. مفهوم  قــرار دارد 
که به عنوان رویکرد منتخب این پژوهش تدقیق شد،  رضایتمندی 
کیفیت محیط  کنین از  بــه معنــای میــزان رضایت تجربــه شــده ســا
زندگیشان است )بهزادفر و قاضی زاده،۱۳۹0( و باالترین همپوشانی 
که می تواند با  را بــا حس تعلق داراســت. رضایتمندی عاملی اســت 
کیفیتی محیــط، به نوعــی خــود ارزیابی  کننده  پوشــش جنبه هــای 
کنین نیز باشــد، زیــرا میــزان رضایت افــراد از  میــزان حــس تعلق ســا
محیط زندگیشــان، احســاس نزدیکی و پیوند با محیــط را به وجود 
می آورد و این ارتباط که به صورت قوی  تر و پایدارتری شکل می گیرد، 

کنین را افزایش می دهد)تصویر ۱(. احساس تعلق  سا

3. روش تحقیق

در این پژوهش از روش تبیینی )آزمون نظریه( استفاده می شود. 
کیفیــت محیــط  بدیــن منظــور و بــرای به  دســت  آوردن معیارهــای 

کیفیت محیط زندگی. جدول 2- شاخص های 

تصویر1- مدل مفهومی پژوهش.

کنان از محیط زندگی و میزان حس  مطالعه رابطه میان رضایتمندی سا
کوثر تهران تعلق آنها در مجتمع مسکونی بلند مرتبه شهرک 



۹0
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره 20  شماره۳  پاییز ۱۳۹۴

کّمی  کردن  زندگــی در مجتمع های مســکونی بلند مرتبه، به منظــور 
معیار هــای به  دســت  آمده از پژوهــش، درخــت ارزش۱۳ تشــکیل و به 
صورت باال به پایین طبقه  بندی شــد و در سطح آخر)سطح چهار(، 
کّمی  کردن را داشــتند(، تعیین شــد.  62 جــزء شــاخص )که قابلیــت 
کنین از  کــه طراحی شــد، میزان رضایتمندی ســا در پرسشــنامه  ای 
گویه مورد سوال قرار  شــاخص های سطح چهار درخت ارزش در 62 
گرفته شــد و از طیف 5گزینه ای لیکرت۱۴ با مقادیر بســیارکم/ بســیار 
ضعیف تا بسیار خوب استفاده شد. تعداد۳80 پرسشنامه به روش 
کوکران تعیین و تهیه شد. روش نمونه  گیری به صورت سیستماتیک 
کن در شــهرک بر  کــه از تقســیم تعــداد جمعیــت ســا بــود بــه نحــوی 
که بایــد در هر  تعــداد بلوک هــای مجتمــع، تعداد پرسشــنامه هایی 
گردیــد. به منظــور اســتخراج معیارهای  بلــوک توزیــع شــود، تعیین 
گویه هــای پرسشــنامه، از روش تحلیــل عاملــی  کیفیــت محیــط از 
استفاده شده اســت. همچنین به منظور تبیین ارتباط این معیار ها 

کنین، از همبستگی پیرسون استفاده شد.  با حس تعلق سا
با استفاده از نرم  افزار SPSS، میزان آلفای کرونباخ۱5پرسشنامه ها 
که این میزان نشان  دهنده پایایی پرسشنامه  0.8۴7 به دست آمد 

و مناسب بودن همبستگی درونی داده ها می باشد )جدول۳(.

4.آشنایی با محدوده مورد مطالعه

که مجتمع مســکونی  کوثر در تهــران را  پژوهــش حاضــر شــهرک 
بلنــد مرتبــه۱6 شــناخته می شــود انتخــاب و مــورد ارزیابــی قــرارداد 
)تصاویــر2 و ۳(. وجــود ۱5 بلوک باالی۱0 طبقــه در یک مجموعه با 
قدمتــی بیش از ۱0 ســال و قرارگیــری در مجاورت شــبکه بزرگراهی، 
شــرایط مناســبی را برای دســتیابی به اهداف ایــن پژوهش فراهم 
آورده اســت. ایــن شــهرک بــا جمعیتــی حــدود 6000 نفــر در محلــه 
سوهانک در انتهای اتوبان ارتش در قسمت شمالی محله ازگل در  

گرفته است.  منطقه یک تهران قرار 

تعــدادی  و  ج ۱6 طبقــه می باشــد  بــر ایــن شــهرک شــامل ۱5 
خرده فروشی، کاال و خدمات روزانه اهالی شهرک را فراهم می کنند. 
جنــب درب ورودی شــهرک، یک دســتگاه خودپــرداز وجود دارد و 
کوچکی از محوطه، تعدادی وســایل بدنسازی  در قســمت بســیار 
گذاشــته شده اســت. همچنین در مجاورت شهرک،  در فضای باز 
مجتمع تجاری پرنیان وابســته به شــهرک آتی ســاز )شــهرک مجاور 
کنین این شــهرک اغلــب از خانواده های  مجتمــع( وجود دارد. ســا
کوثر از لحاظ  نظامی بوده و دارای فرهنگ مشابه هستند. شهرک 
امنیتــی دارای نگهبانــی شــبانه  روزی در دو درب جنوبــی و غربــی 

کنترل می شوند.  بوده و ورودی ها با دوربین 

5. تحلیل داده  ها

پــس از تکمیــل پرسشــنامه ها و انجــام تحلیل هــای توصیفــی 
مربوطه، نتایج زیر از پرسشنامه ها به دست آمد:

براساس یافته های حاصل از تحلیل عاملی، "کیفیت زندگی در 
کوثر" مقدار ۱7KMO برابر است با 0/760 و مقدار بارتلت آن  شهرک 
کی از  که حا 82۱6/0۴ بوده و سطح معنی داری ۹۹% به دست آمد 
مناسب بودن همبستگی متغیرهای وارد شده برای تحلیل عاملی 

می باشد) جدول۴(.
پــس از انجام تحلیــل عاملی تاییدی، 8 عامل دارای بردار ویژه 
کلی، هشــت عامــل فوق در  بزرگ تــر از یــک به دســت آمــد. به طور 
کــه نشــان از  کل واریانــس را تبییــن می نماینــد  مجمــوع %58/0۱ 
درصد باالی واریانس تبیین شــده توســط این عامل ها می باشــد. 
براســاس یافته هــای حاصــل از جــدول5، عامل اول با مقــدار ویژه 

کل می باشد. 8/۴۱، تبیین کننده بیش از ۱8/۱2% واریانس 
فــرض واقع شــدن  بــا  قرارگیــری متغیرهــا در عوامــل  وضعیــت 

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based onنام شهرک
Standardized Items

کوثر 0.8۴70.850شهرک 

0/760Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

82۱6/0۴Bartlett’s Test of Sphericity            Approx. Chi-Square

۱0۳5Df

0/000Sig.

جدول3-میزانآلفایکرونباخپرسشنامهها.

کوثر در محدوده. تصویر3- شبکه دسترسی شهرک  تصویر2- نحوه چیدمان بلوک ها.

.KMO جدول4- نتایج آزمون بارتلت و



۹۱

هزینه  ها تسهیالت مسکونی عوامل محیطی ایمنی و امنیت مدیریت شهرک دسترسی حس تعلق تسهیالت و خدمات نام شاخص

0.6۳ 0.5۹ 0.58 0.62 0.55 0.65 0.66 0.65 امتیاز

کیفیت محیط مجتمعکیفیت محیط مسکونینام شاخص

0.6000.6۱8امتیاز

کیفیت محیط زندگینام شاخص

0.6۱امتیاز

متغیرهــای بــا بــار عاملــی بزرگ تــر از 0/5، بعــد از چرخــش عامل ها 
متغیرهــای  بــه  توجــه  بــا  گردیدنــد.  تعییــن  کــس  وریما بــه روش 
تشــکیل دهنده عامل  هــا، هــر یــک از عوامــل، نام  گــذاری و هشــت 
آمــد  دســت  بــه  بلندمرتبه هــا  در  زندگــی  محیــط  کیفیــت  معیــار 
)جــدول6(. ایــن معیارهــا عبارتنــد از: تســهیالت و خدمات، حس 
تعلــق، دسترســی، مدیریت شــهرک، ایمنــی و امنیــت، متغیرهای 

محیطی، تسهیالت محیط مسکونی و هزینه ها.

کیفیت محیط زندگی  1.5. سنجش 
پــس از بررســی شــاخص های ســطوح پاییــن درخــت ارزش بــا 
کیفیــت محیــط زندگــی  اســتفاده از روش تحلیــل عاملــی میــزان 
گفتــه شــد  کــه  گرفــت. همانگونــه  )ســطح اول( مــورد بررســی قــرار 
کیفیت محیط در دو ســطح  کیفیــت محیــط زندگی از تلفیق نتایج 
کیفیت  محیط مســکونی و محیط مجتمع به دســت خواهد آمد. 
کیفیت زیرشــاخص های تســهیالت مسکونی  محیط مســکونی، از 
کیفیت محیط مجتمع، از زیرشــاخص های  و هزینه هــا و شــاخص 
تســهیالت و خدمــات، ایمنــی و امنیــت، حــس تعلق، دسترســی، 
متغیرهای محیطی و مدیریت شهرک تشکیل می گردد )جدول7(. 
کیفیت محیط  بــا اســتفاده از تلفیــق نتایج به  دســت  آمده، میــزان 

کیفیــت محیط مجتمــع 0.6۱8  کوثــر 0.600 و  مســکونی در شــهرک 
کیفیت محیط زندگی  به دســت آمد )جدول8( و در نهایت میــزان 
کوثر 0.6۱ )جدول۹( و در حد خوب ارزیابی شد. همچنین  شــهرک 
کنین در سطح سوم  گفته شــد میزان حس تعلق  ســا که  همانگونه 
کنین نیز  که حس تعلق سا ســنجیده شــد و میزان 0.66 نشان داد 

در سطح خوب قرار دارد )جدول7(.

کیفیــت محیــط زندگــی بــر  2.5. بررســی تاثیــر معیارهــای 
کنین حس تعلق سا

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

درصد واریانس تجمعیدرصد واریانس مقدار ویژهمقدار ویژهعامل  ها

8/۴۱۱8/۱2۱8/۱2اول

۴/۱8۹/۱027/22دوم

۳/227/0۱۳۴/2۳سوم

2/۹56/۴۳۴0/66چهار

2/625/70۴6/۳6پنج

۱/۹۴۴/2۳50/5۹شش

۱/87۴/065۴/65هفت
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X1X2X3X4X5X6X7X8عامل

عامل 
تسهیالت دسترسیحس تعلق ایمنی و امنیتتسهیالت و خدماتنام گذاری شده

مدیریت شهرکمتغیرهای محیطیهزینه  هامحیط مسکونی

جدول5- عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی.

جدول6- عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی و نام  گذاری آنها.

جدول 7- شاخص های سطح سوم.

جدول9- شاخص سطح اول.جدول8- شاخص های سطح دوم.

کنان از محیط زندگی و میزان حس  مطالعه رابطه میان رضایتمندی سا
کوثر تهران تعلق آنها در مجتمع مسکونی بلند مرتبه شهرک 
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نمودار ۱ آورده شده است.
نتایــج به  دســت  آمده از ضریــب همبســتگی پیرســون نشــان 
کیفیــت محیط زندگی بــا میزان  کــه تمامی معیار هــای  می دهــد 
حــس تعلــق دارای ارتباطــی مثبت و معنادار هســتند )با ســطح 
کــه بــا افزایــش  معنــاداری ۹۹% و ۹5%( و ایــن بــدان معناســت 

میــزان رضایــت از هــر یــک از ایــن معیارهــا، میــزان حــس تعلــق 
کنین نیــز به طور معناداری افزایش می بایــد. همچنین قابل  ســا
کــه از ایــن بیــن، تغییــرات مولفــه مدیریت شــهرک با  ذکــر اســت 
مقــدار r=0.8۴۳، بیشــترین تاثیــر هــم جهــت را بــر تغییــر میــزان 

کنین می گذارد. حس تعلق ســا

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

بسیار زیاد
)1-0.8(

زیاد
)0.8-0.6(

متوسط
)0.6-0.4(

ضعیف
)0.2-0.4(

بسیار ضعیف
)0.2 -0(

میزان همبستگی با حس 
تعلق

مدیریت شهرک - تسهیالت و خدمات، هزینه، 
متغیرهای محیطی

ایمنی و امنیت، دسترسی، 
محیط مسکونی

- کیفیت محیط  معیارهای 
زندگی

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

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

نتیجه

گویا  بیــن میــزان رضایــت از مدیریت شــهرک و حــس تعلق اســت. 
رضایــت از نحــوه مدیریــت مجتمع  هــا، بــه نوعــی رضایــت درونی و 
کنین ایجــاد می کند و ارتبــاط آنها با محیط  ذهنی بیشــتری در ســا
که  گردید  زندگی شان را مســتحکم  تر می سازد. همچنین مشخص 
بــه ترتیــب هزینه  هــا، متغیرهــای محیطــی، تســهیالت و خدمات، 
ایمنی و امنیت، تســهیالت محیط مســکونی و معیار دسترســی در 
کــه در زمینه حس  رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد. در پژوهش هایی 
گرفته مانند پژوهش سرمســت و متوســلی و پژوهش  تعلق صورت 
فروزنــده و مطلبــی )جــدول2(، عواملــی ماننــد امنیــت، تعامــالت 
اجتماعی، سهولت دسترســی، مشارکت، میزان و هزینه خدمات، 
وضعیــت و نحوه ســاخت مکان و تعــدادی از متغیرهــای محیطی 
که تاییدی بر  به عنوان عوامل موثر بر حس تعلق معرفی شــده  اند 
کیفیت  یافته هــای ایــن پژوهش و ارتبــاط معنادار بیــن معیارهای 
محیــط و حــس تعلق می باشــد. با توجه بــه نتایج به دســت آمده 
می تــوان بــا برنامه ریــزی و اقدام صحیــح و موثر در حــوزه هر یک از 
کنین  این معیارهای هشــت گانه و بهبود شرایط و میزان رضایت سا
از آنهــا، حس تعلق را در ایــن مجتمع ها باال برد. روش هایی مانند 
اســتفاده از تندیس هــا و نمادهــا در فضاهــای موجــود بــه منظــور 
کنین،  کالس های آموزشی و پرورشی برای سا هویت زایی، برگزاری 
برگــزاری جشــنواره ها و نمایشــگاه های فرهنگی- هنری، اســتفاده 
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پی  نوشت  ها

1  Attachment Sense.
2  Quality of  Living Environment.
3  Ott.
4  Proteus.
5  Van poll.
6  Residential Environment.
7  Lansing.
8  Marans.
9  Varady.
10  Carroza.
11  Glaster.
12  Hesser.

بــه  کیفیــت محیــط زندگــی،  از اســتخراج معیارهــا و شــاخص های  پــس    ۱۳
کــه قابل  ســطح بندی معیارهــا و تبدیــل آنهــا بــه جزء تریــن شــاخص ها به نحوی 
اندازه گیــری باشــند می پردازیــم و هــر یــک از معیارهــا به جــزء ترین شــاخص قابل 
اندازه گیری، منتهی می گردند. پس از آن، شاخص ها در سطوح باال به پایین و در 

گرفته و منجر به تشکیل درخت ارزش )Value Tree( می گردد. چهار سطح، قرار 
14  Likert.
15  Cronbach.
16  High Rise Residential Complex.
17  Kaiser meyer Olkin.

فهرست منابع

کیفیت محیط  بحرینی، حســین؛ طبیبیــان، منوچهر )۱۳77(، مــدل ارزیابی 
زیســت شــهری، مجله محیط شناســی، مجموعه پژوهش های محیط زیســت، 

دوره 2۴، شماره 2۱ و 22، صص56-۴۱.
بهزادفــر، مصطفــی؛ قاضــی زاده، ســیده نــدا )۱۳۹0(، حس رضایــت از فضای 
بــاز مســکونی نمونه مورد مطالعه: مجتمع های مســکونی شــهر، تهران، نشــریه 

هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، شماره ۴5، صص 2۴-۱5.
میــزان  در  فــردی  گی هــای  ویژ نقــش  بررســی   ،)۱۳۹۳( مریــم  چرخچیــان، 
کاربران به فضاهای شهری )نمونه موردی: خیابان خیام در قزوین(،  دلبستگی 

جغرافیا و برنامه ریزی، دوره۱8، شماره۴7، صص 6۹-55.
رفیعیان، مجتبی؛ عسکری زاده، زهرا؛ فرزاد، مهناز)۱۳۹2(، مطلوبیت سنجی 
کیفیــت محیــط شــهری،  محیط هــای شــهری، نگرشــی تحلیلــی در ســنجش 

موسسه نشر شهر، تهران.
رفیعیان، مجتبی؛ مولودی، منوچهر)۱۳۹0(، رویکردها و روش های ســنجش 

کیفیت محیط مسکونی شهری، آذرخش، تهران. 
میــان  ارتبــاط  بررســی   ،)۱۳8۹( مهســا  بنی عامریــان،  اســفندیار؛  زبردســت، 
کیفیت زندگی شــهری در شهر  شــاخص های عینی و ذهنی بعد خدمات عمومی 

جدید هشتگرد، نامه معماری و شهرسازی، دوره2، شماره۳، صص 22-5.
سرمســت، بهــرام؛ متوســلی محمــد مهــدی )۱۳8۹(، بررســی و تحلیــل نقش 
مقیــاس شــهر در میــزان حــس تعلــق بــه مــکان » نمونــه مــوردی شــهر تهــران«، 

از  بــرای فضاهــای عمومــی، اســتفاده  از دوربین هــای مدار بســته 
روشــنایی مناســب در فضاهــای بــاز شــهرک جهــت تامیــن امنیت 
گلدان ها  بیشــتر، ارتقای ســطح ایمنی ســواره و پیاده، اســتفاده از 
گردهــا و بالکن  ها، بهبود  گیاهــان ســبز در فضاهــای راه پله  هــا، پا و 
توســط  بلوک هــا  نماهــای  زیبا ســازی  و  بصــری  ســیمای  کیفیــت 
بــا  مدیریــت  مــدون  مالقات هــای  برگــزاری  مجــدد،  رنگ آمیــزی 
تصمیم گیــری،  در  کنین  ســا مشــارکت  جلــب  شــهرک،  کنین  ســا

گــزارش فعالیت های انجام شــده به  مدیریــت و تامیــن مالی، ارائه 
کنین و اســتفاده از نظریــات آنهــا و دخالت  دادن  شــان در رونــد  ســا
تصمیم  ســازی )کــه یکی از سیاســت های موثر در افزایش شــناخت 
همســایگان از یکدیگر و افزایش همبســتگی اجتماعی می باشــد(، 
تاثیــر مثبتــی در جهت افزایش رضایتمنــدی و حس تعلق خواهند 
داشــت و می تــوان در جهت ســرزندگی و پایــداری در مجتمع های 

مسکونی بلندمرتبه از آنها یاری جست. 

مدیریت شهری، شماره 26، صص ۱۴6-۱۳۳.
خ  کریســتین )۱۳۹2(، روح مکان: بســوی پدیدار شناســی معماری، ر شــولتز، 

داد نو، تهران.
فروزنــده جــوان، علی؛ مطلبی، قاســم )۱۳۹0(، مفهوم حــس تعلق به مکان و 

عوامل تشکیل دهنده آن، هویت شهر، دوره 5، شماره 8، صص۳8-27.
کشــفی، محمدعلــی؛ حســینی، ســیدباقر؛ نوروزیــان ملکــی، ســعید )۱۳۹۱(، 
نقش فضاهای عمومی ســاختمان های مسکونی بلندمرتبه در افزایش تعامالت 
ج بین المللی تهران، مدیریت شــهری،  کنین؛ پژوهش موردی: بــر اجتماعــی ســا

دوره۱0، شماره ۳0، صص۱8-7.
ک و شناخت محیطی، ترجمه نسرین دهباشی،  گیفورد، رابرت )۱۳78(، ادرا

نشریه معماری و فرهنگ، شماره 2و ۳، صص2۳-5. 
کیفیت  معینی، مهدیه؛ اسالمی، سید غالمرضا )۱۳۹۱(، رویکردی تحلیلی به 

محیط مسکونی معاصر، هویت شهر، دوره 6، شماره ۱0، صص 58-۴7.
ملکــی، محمدرضا؛ پارســا، ســپیده؛ وثیــق، بهزاد؛ مــرادی، ابراهیــم )۱۳۹۳(، 
بررســی حس تعلق به مکان با توجه به تفاوت های جنســیتی )مطالعه موردی: 

شهر ایالم(، مسکن و محیط روستا، دوره ۳۳،  شماره ۱۴8، صص۹۹ -۱08.
Altman, I & Low, S. M )Eds.( )1992(, Place attachment )Vol. 12, Ple-

num Press(, New York. 
Amerigo, M & Aragones, J)1997(, A theoretical and method-

ological approach to the study of residential satisfaction, Journal of 
Psychology, 17, 47-57.

Amole, dolapo )2009(, Residential satisfaction in student’s housing, 
Journal of environmental psychology 29, pp.76-85.

Bonaiuto, M; Aiello, A; Perugini, M; Bonnes, M & Ercolani, A.P 
)1999(, Multidimensional perception of residential environment qual-
ity and neighborhood attachment in the urban environment, J. Environ. 
Psychol, 19, 331-352.

Bonaiuto, M; Fornara, Ferdinando & Mirilia, Bonnes )2003(, Indexes 
of perceived residential environment quality and neighbourhood attach-
ment in urban environments: a confirmation study on the city of Rome, 
Landscape and Urban Planning, 65, 41-25.

Campbell, S )1996(, Green cities, growing cities, just cities? Urban 
planning and the contradictions of sustainable development, Journal of 
American Planning Association, 62, pp. 296- 312.

Carp, F; Zawadski, R & Shokron, H )1976(, Dimensions of urban en-
vironmental quality, Environment and Behavior, 8)2(, 239-264.

English Partner Ships )2007(, Quality standards-delivering quality 
places: places-homes-people, available at: www.englishpartnerships.
co.uk .)sep, 2014(.

Glaster, G. C & Hesser, G.W )1981(, Residential satisfaction composi-
tion and contextual correlates, Environment and Behavior, 13 )6(,735-758.

Ge, J & Hokao K )2006(, Research on Residential Lifestyles in Japanese 
Cities from the Viewpoints of Residential Preference, Residential Choice 

کنان از محیط زندگی و میزان حس  مطالعه رابطه میان رضایتمندی سا
کوثر تهران تعلق آنها در مجتمع مسکونی بلند مرتبه شهرک 



۹۴
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره 20  شماره۳  پاییز ۱۳۹۴

and Residential Satisfaction, Landscape Urban Plan,78)3( ,pp.165-178.
Giuliani M.V &  R. Feldman )1993(, Place attachment in a develop-

mental and cultural context, Journal of Environmental Psychology, No 
13, pp. 267-274.

Hidalgo, Carmona & Hernandez, Bernard )2001(, Place Attachment: 
Conceptual and Empirical Questions, Journal of environmental Psychol-
ogy, Vol 21, pp. 273-281.

Islam, N., M N Huda, F Narayan and P.B. Rana ) 1997(, Address-
ing the Urban Poverty Agenda in Bangladesh: Critical Issues and 1995 
Survey Findings, published for the Asian Development Bank, University 
Press Limited, Dhaka. 

Jelinkova, Z & Picek, M )1984(, Physical and Psychological Factors 
Determining Population Responses to Environment, Activ. Nerv. Sup., 
No.26, pp.144-146.

Khaef, S & Zebardast, E )2015(, Assessing quality of life dimen-
sions in deteriorated inner areas : a case from Javadieh neighborhood in 
Tehran metropolis , open access. In: Social indicators research, )2015( 
IN PRESS.

Kinsey, J & Lane, S )1983(, Race, housing attributes and satisfaction 
with housing, Housing and Society, 10, pp. 98-116.

Lansing, J.B & R.W. Marans )1969(, Evaluation of neighborhood, 
Journal of the American institute of planners, 35, pp.195-199.

Onibokun, A. G )1974(, Evaluatin consumers’ satisfaction with hous-
ing: an application of a system approach, Journal of the American Plan-
ning Association, 40)3(, pp.189-200.

Ott, W. R )1978(, Environmental indices: Theory and practice; Ann 
Arbor Science Publishers, Ann Arbor.

Porteous, J.D )1971(, Design with people: The quality of the urban en-
vironment, Environment and Behavior, 3)2(, pp.155- 177.

Scannell, L; Gifford, R )2010(, Defining place attachment: A tripartite 
organizing framework, Journal of Environmental Psychology, 30, pp.1-10.

Sumaker, S.A & Taylor, R.B )1983(, Toward a clarification of People 
Place relationships: a model of attachment to place, In N.R. Feimer & 
E.S. Creller )Eds.( , Enviromental Psychology: Directions and Perspec-
tives, NewYork, pp. 219- 256.

Ujang, N )2010(, Place attachment and continuity of urban place iden-
tity, Asian Journal of Environment Behavior Studies, 11, pp. 41-74.

Van poll, R )1997(, The perceived quality of the urban residen-
tial environment. A multi attitude evaluation, PhD thesis, center for 
energy and environmental studies )IVEM(, university of Groningen 
)RuG(, the Netherlands.

Varady. D.p & Carrozza, M. A )2000(, Toward a better way to mea-
sure customer satisfaction levels in public housing: A report from Cincin-
nati, Housing Studies, 15)6(, pp.797-825.


