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  :محله در زندگي از رضايت ميزان و زندگي محيط كيفيت رابطة بررسي
  كرمان شهر محالت اي دربارة ساكنان مطالعه

  
  2مطلق الديني شمس محمدحسن 1،سعيده گروسي

  
  )20/01/98 ، تاريخ پذيرش25/04/97(تاريخ دريافت 

  
  چكيده
در پيِ  معنا كه اين محيطي است؛ به عوامل دربرابر شناختيـ  احساسي واكنشي رضايت
 هاي ويژگي. گيرد شكل مي فرد در رضايت و سعادت و شادي احساس نيازها، ارضاي
 محيط و اجتماعي محيط: وجه دارد دو رضايت مؤثر است بر سكونت كه محل

 جمعي هاي فعاليت به عميق وابستگي به توجه با اجتماعي،ـ  فرهنگي محيط. فيزيكي
گذارد،  مي ساكنان رضايت بر عميقي تأثير خاص، محلة يك فرهنگي هاي واقعيت و

 دسترسي و شهري مخاطرات فقدان جمله از محله، فيزيكي كيفيت كه گونه همان
 شناخت هدف با پژوهش اين .دهد مي قرار تأثير تحت را خدمات، رضايت به مطلوب

. شد محالت گوناگون انجام ساكنان رضايت ميزان بر مسكوني محلة كيفيت تأثير
دهند  مي تشكيل كرمان شهر سال 18 باالي ساكنان را آماري تحقيق حاضر جامعة

 نامه پرسش كمك به ها يافته. شدند انتخاب نمونه منزلة به ايشان از نفر 396 كه
 نتايج تحليل. است متوسط حد در رضايت ميزان كه داد نشان نتايج و شد آوري جمع
 از بيش ساكنان رضايت تأمين در محله اجتماعي كيفيت اهميت كه داد نشان مسير

براين، ابعاد كيفيت فيزيكي محله، دسترسي به  عالوه .است محله فيزيكي كيفيت
خدمات شهري و مخاطرات شهري، بر رضايت افراد از محله اثر مستقيم دارند؛ يعني، 
دسترسي به خدمات شهري داراي تأثير مثبت و مخاطرات شهري حاوي تأثير منفي 
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   )نويسندة مسئول( كرمان باهنر شهيد دانشگاه اجتماعي علوم شناسي، گروه جامعه استاد .1
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پذيري داراي  اعي محله، مسئوليتاست. از طرف ديگر، از ميان ابعاد كيفيت اجتم
  تأثير مستقيم و مثبت است و تعامل افراد بر متغير وابسته تأثير غيرمستقيم دارد.

  
 تعامل شهري، خدمات شهري، مخاطرات محله، كيفيت محله،: كليدي واژگان

  پذيري. اجتماعي، مسئوليت
  

  مقدمه
برقراري ارتباط با مردم فراهم اگرچه شهرهاي مدرن در حال حاضر امكانات متنوعي براي 

شود كه  اجتماعي تلقي ميـ  ترين واحدهاي جغرافيايي اند، هنوز هم محله يكي از مهم كرده
رو نقش مهمي در تعيين  سازد و ازهمين زمان امكان پيوستگي مردم و مكان را فراهم مي هم

عواملي همچون اعتماد سايگي قوي در محله با تأكيد بر  كيفيت زندگي ساكنان دارد. روابط هم
زمان، رضايت از  يابي به منابع اجتماعي، هم بستگي اجتماعي و دست اجتماعي، انسجام و هم

  ).2002 2و كورنول، 1دهد (سرجي محلة مسكوني و كيفيت زندگي را تحت تأثير قرار مي
) 2008سو، انعكاس محيط، اجتماع و اقتصاد است (كينگ،  رضايتمندي ساكنان شهر، ازيك

). 2010 3بيني كند (لمنك، ها مانند سالمتي را پيش از سوي ديگر، قادر است برخي وضعيت و
كنند، رضايت را شاخصي براي تغييرات  محققاني كه بر تأثير محيط بر ميزان رضايت تأكيد مي

كند بسيار متنوع است؛ يعني، هم شامل  گيرند. محيطي كه فرد را احاطه مي محيطي در نظر مي
گيرد. محيط از يك قلمرو بزرگ و وسيع  يكي است و هم عناصر اجتماعي را دربرميعناصر فيز

شود و به قلمروي كوچك و محدود مانند اتاقي كه فرد در آن ساكن است  مانند محله آغاز مي
  شود. ختم مي

 5و كانتاررو، 4شود (پوتر رضايت از محل سكونت جنبة مهمي از كيفيت زندگي تلقي مي
دهد.  اي كه حيات اجتماعي ما در آن رخ مي ). محله عبارت است از واحد محيطي اوليه2006

محله محيطي اجتماعي و فيزيكي است كه منازل مسكوني در آن قرار دارند و بسياري از 
هاي مستمر و عادي زندگي روزانه، مثل خريد، تفريح و برقراري روابط اجتماعي با  فعاليت

__________________________________________________________ 
1. Sirgy Cornwell 
2. Cornwell 
3. Lamnek 
4. Potter 
5. Cantarero 
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). نارضايتي از محله فشارهاي 2001 2يرنس، و كي 1شود (فورست انجام ميديگران در دل آن 
كند و او را مستعد درگيرشدن با اختالل در سالمت  اجتماعي و رواني زيادي بر فرد وارد مي

  ).2009 4و ميروسكي، 3سازد (راس جسمي و رواني مي
امكانات و برخي محققان معتقدند كيفيت محيطي نامناسب محله، دسترسي محدود به 

ترين عواملي هستند كه بر سطح  بودن سطح امنيت در محله مهم تسهيالت شهري و پايين
). دستة ديگري از تحقيقات بر 2002 5گذارند (ولدوف، رضايت ساكنان محالت شهري تأثير مي

اهميت نقش روابط اجتماعي و اتصاالت اجتماعي در محلة مسكوني در تعيين سطح رضايت 
هاي  ). رضايت از محلة مسكوني انعكاسِ ارزيابي2002و همكاران،  6اند (پاركز رزيدهافراد تأكيد و

  ).1999 7تنيدة ساكنان از نيازهاي اجتماعي و فيزيكي در محله است (لو، پيچيده و درهم
كنش متقابل ساكنان محله با يكديگر و پيوندهاي اجتماعي ايشان با هم، كه از طريق 

صورت جمعي  مشاركت در كارهاي مورد عالقه، حل مسائل محله به وگو، رفتارهايي نظير گفت
). اين 1994و همكاران،  8آيد، تأثير زيادي بر رضايت از محلة مسكوني دارد (لي و... پديد مي

شود  سايگان با يكديگر به ايجاد اجتماع محلي منجر مي نوع پيوندهاي رسمي و غيررسمي هم
كند. عضوبودن در اجتماع محلي  كنان محله كمك ميكه به افزايش حمايت اجتماعي از سا

سايگان، كه نتيجة پيوند  هاي جمعي هم شود. كنش گذاري عاطفي تلقي مي نوعي سرمايه
هاي موجود در  اجتماعي قوي است، نقش مهمي در تعيين سطح رضايت از محله دارد. نابساماني

خروبه، فقدان دسترسي به كاره يا م هاي نيمه محيط فيزيكي محله، مثل وجود ساختمان
وجود  كاري و...، حس فقدان نظارت بر محيط را در افراد به تسهيالت شهري، وجود خراب

آورد. در چنين وضعيتي، احتمال ايجاد پيوندهاي اجتماعي، و در پي آن، ميزان رضايت از  مي
فيزيكي  رو، برخي معتقدند اهميت محيط ). ازاين2010و  2009 9يابد (هيپ، محله كاهش مي

  در تعيين سطح رضايتمندي بيشتر از محيط اجتماعي است.

__________________________________________________________ 
1. Forrest 
2. Kearns 
3. Ross 
4. Mirowsky 
5. Woldoff 
6. Parkes 
7. Lu 
8. Lee 
9. Hipp 
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شود.  دهي به محل منتهي مي هاي محله به بازشناسي و هويت ارزيابي ساكنان دربارة ويژگي
انجامد. ارزيابي  شان مي اين فرآيند درنهايت به تعيين ميزان رضايت ساكنان از محل زندگي

  شود. بعد فيزيكي را شامل ميمحله هم بعد اجتماعي و انساني و هم 
هاي فيزيكي و اجتماعي محيط زندگي تعريف  ) رضايت را ارزيابي جنبه1998( 2و مانور 1مش

اند. تحقيقات مختلف نشان داده است كه رضايت از محل زندگي ارتباط تنگاتنگي با تمايل يا  كرده
اي كه  گونه )؛ به1994ران، ؛ لي و همكا2003 3جايي مكاني دارد (براوزر، فقدان تمايل به جابه

كند و رضايت كم محركي براي اقدام به ترك  ماندن در محل تشويق مي رضايت زياد فرد را به باقي
) رضايت از محله، تصميم به ماندن در محيط و كيفيت 1981( 5و اسپركلماير 4محل است. مارانس

بيني  سايي ميزان رضايت، به پيشتوان با شنا گيرند كه مي اي در نظر مي زندگي را فرآيندي مرحله
  احتمال ماندن در محل و چگونگي كيفيت زندگي دست يافت.

محققان مطالعات شهري، ابتدا، بر اهميت ظاهر فيزيكي محله در تعيين ميزان رضايت 
تر از عوامل  كردند و حتي اين عامل در مطالعات آنان مهم ساكنان تأكيد بسيار تأكيد مي

). تحقيقات متعدد نشان داد كه 2002كرد (سرجي و كورنول،  لوه مياجتماعي و اقتصادي ج
واردان به محله مهم باشد، اما براي ساكنان قديمي، در  زيبايي ظاهري ممكن است براي تازه

  تر است. اهميت مقايسه با عوامل اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي، كم
هر كدام از آنها عوامل  تحقيقات بسياري در حوزة رضايت از محله انجام شده است و

اند. برخي محققان اين عوامل را در سه دستة  كنندة رضايت معرفي كرده متعددي را تعيين
هاي  هاي فردي ساكنان محله، ب) ارزيابي ذهني افراد از ويژگي اند: الف) ويژگي اصلي جاي داده

هاي محله از دو  صورت عيني و واقعي. ارزيابي ذهني ويژگي هاي محله به محله، و ج) ويژگي
  ).2002رسد (پاركز و همكاران،  نظر مي تر به عامل ديگر مهم

اجتماعي محله در مقايسه با محالت ديگر ـ  دهد كه سطح باالي اقتصادي تحقيقات نشان مي
). از سوي ديگر، سطح 2007 7و توييگ، 6كند (موهان رضايت بيشتري در ساكنان ايجاد مي

هاي محله بر رضايت از محله تأثير مثبت  طلوب ساختمانبهداشت و پاكيزگي و كيفيت م
__________________________________________________________ 

1. Mesh 
2. Manor 
3. Brower 
4. Marans 
5. Spreckelmeyer 
6. Mohan 
7. Twigg 
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و  1كه تراكم باالي جمعيت در محله بر رضايت تأثير منفي دارد (باسولو گذارد، درحالي مي
  ).2002 2استرانگ،

شان بر سطح رضايت ساكنان تأثير  هاي فردي معموالً از طريق تأثير انتخابي ويژگي
تري دارند  خوردگان معموالً رضايت كم ساالن و سال به ميان ترها نسبت گذارند؛ مثالً، جوان مي

هايي كه صاحب فرزندند  ). برخي تحقيقات نشان داده است كه خانواده2002(پاركز و همكاران، 
علت حفاظت از فرزندانشان  ها به توان تصور كرد خانواده اند. البته، مي رضايت بيشتري اعالم كرده

رو رضايت بيشتري در  تر باشد و ازاين كنند كه بهتر و امن خاب ميهايي را انت از ابتدا محله
). افرادي كه از سطح 2002كنند (پاركز و همكاران،  مقايسه با افراد بدون فرزند ابراز مي

اجتماعي باالتري برخوردارند و كساني كه تحصيالت باالتري دارند نيز از محل سكونت ـ  اقتصادي
  ).2001 3ترند (هريس، خود راضي

نظمي، و جداسازي قوميتي،  عوامل فشار محيطي در محله، مثل فقر، جرم و جنايت، بي
شدت ميزان رضايت ساكنان از محله را تحت تأثير قرار دهد؛ زيرا سطح پايين  ممكن است به

كند و ممكن است مكان را  خدمات و امكانات در محله از فقدان امنيت و سالمت حكايت مي
  ).2002؛ ولدوف، 2000گ آماده كند (راس و همكاران، براي پذيرش داغ نن

با توجه به اهميت رضايت ساكنان از محلة خود و تأثير ارزيابي ايشان از كيفيت محله بر 
نظر رسيد. شهر  شان، انجام تحقيقي در اين زمينه در شهر كرمان ضروري به ميزان رضايتمندي

هاي قديمي و جديد تشكيل شده است  از محله ترين استان ايران، كرمان، در جايگاه مركز بزرگ
رو، رضايت از  گذرانند؛ ازاين روز خود را در آن محالت مي كه ساكنان شهر بخش بزرگي از شبانه

محلة مسكوني نقش مهمي در سالمت رواني افراد و رضايت كلي از زندگي دارد. ازآنجاكه 
منظور شناسايي  ت، تحقيق حاضر بهتاكنون تحقيقي با اين هدف در شهر كرمان انجام نشده اس

 ميزان رضايتمندي از محله و تأثير ارزيابي افراد از كيفيت محله بر رضايتمندي انجام شده است.
  اند: هاي ذيل راهنماي انجام پژوهش پرسش

با  )شهري مخاطرات ميزان و شهري خدمات به دسترسي(فيزيكي محله  آيا كيفيت- 
 رضايت ساكنان رابطه دارد؟ اين رابطه چگونه است؟

__________________________________________________________ 
1. Basolo 
2. Strong 
3. Harris 
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 با )پذيري مسئوليت و يكديگر با محله افراد تعامل(محله  در اجتماعي روابط آيا كيفيت - 
  است؟ چگونه رابطه دارد؟ اين رابطه ساكنان رضايت
  

  مروري بر مطالعات 
نفر از ساكنان بندر آداليد استراليا انجام  143) تحقيقي دربارة 2012و همكاران ( 1اوزبورن

هاي اجتماعي و دموگرافيك با رضايت از محلة مسكوني، متغيرهاي  بسته اند. براي يافتن هم داده
ها در محله وارد  دموگرافيك، انسجام اجتماعي، اعتماد اجتماعي، ميزان نژادپرستي و ميزان جرم

ترين  شده را مهم شد. نتايج تحقيق ميزان اعتماد در محله و ميزان امنيت ادراك تحقيق
  بين رضايت ساكنان معرفي كرد. متغيرهاي پيش
هاي محلي و انسجام  نظمي منظور شناخت اثر متقابل بي ) به2012و همكاران ( 2داسوپولوس

اس انجام دادند. اين تحقيق وِگ اجتماعي بر ارزيابي ساكنان از كيفيت محله، تحقيقي را در الس
ترين عوامل  نظمي موجود در محله و اتصاالت اجتماعي موجود در محل مهم نشان داد كه بي

  مؤثر بر رضايت ساكنان از محيط محله است.
اند كه  ) ميزان رضايت ساكنان محالتي را سنجيده1389زادگان و همكاران ( عباس
اند از  كاررفته در اين تحقيق عبارت هاي به شاخص هاي مترو در آنها احداث شده بود. ايستگاه
هاي  بودن كيفيت كالبدي، اجتماعي و ترافيكي محله. نتايج نشان داده است كه شاخص مطلوب
  بودن كيفيت كالبدي و اجتماعي بر ميزان رضايت ساكنان محله تأثير گذاشته است. مطلوب

اند  تهران انجام داده 12قة در منط 1392سليماني و همكاران در تحقيقي كه در سال 
محيطي محله و بيشترين  هاي زيست دريافتند كه بيشترين نارضايتي ساكنان محله از ويژگي

  رضايت از خدمات و كيفيت محله بوده است.
) در تحقيقي كه در شهر نور مازندران انجام دادند دريافتند كه 1392قدمي و معتمد (

تر از  كردي) در اين شهر، از نظر ساكنان، پايينكيفيت محيط زيست و كيفيت خدمات (كار
  كه كيفيت اجتماعي باالتر از حد متوسط گزارش شده است. سطح متوسط است، درحالي

تمام تحقيقات فوق در شهرهايي غير از كرمان انجام شده است. مطالعه حاضر با الگو گيري 
شده تا اطالعاتي از رضايت از از تحقيقات پيشين و چارچوب نظري بيان شده در اين شهر انجام 
  زندگي در محله و ارتباط آن با كيفيت محيط زندگي به دست آيد.

__________________________________________________________ 
1. Osborne 
2. Dassopoulos  
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  مباني نظري
  رضايت از زندگي

 قضاوت بلكه باشد، گيري اندازه و سنجش آمادة كه نيست موجود ازقبل اي پديده رضايتمندي
 به افراد يابي دست ميزان رضايتمندي. است فرد تجربيات از انعكاسي و خاص زماني در افراد

 خدماتي است كه افراد و در ذهن افراد خدمات كيفيت بين شكاف مبين و است مطلوب اهداف
 دربرابر ذهني و عاطفي واكنشي ). رضايت12: 1390همكاران،  و جليليان( كنند مي دريافت
 و شادي احساس شد، ارضا نيازها وقتي كند و مي اعالم را نيازهايش فرد آن طي كه است محيط
 و شدت نوع، تابع زندگي از رضايت دوركيم، نظرية در. آيد مي وجود به او در رضايت و سعادت
 اثر زندگي از فرد رضايت بر جهت دو از اجتماعي رابطة. است رابطة اجتماعي چگونگي

 افزايش را او رضايت فرد مالي حتي و شناختي عاطفي، نيازهاي تأمين با سو، ازيك گذارد: مي
 ارضانشدني و پايان بي آرزوهاي از افراد، تمايالت مهار طريق از ديگر، سوي از و دهد مي

 از رضايت با را آن ارتباط روشني به هنجاري بي مفهوم بيان در دوركيم. كند مي جلوگيري
 مفهوم اين دوركيم است. رفته كار به گوناگوني معاني در هنجاري بي مفهوم. كند مي بيان زندگي

 گروه، و معيارهاي از جدايي احساس دردناك، اضطراب يا تشويق داند: مي سه خصيصه واجد را
 به كه است هايي ارزش فقدان بر ناظر هدفي بي. معين نداشتن هدفي يا نشاني بي احساس
 بين تضاد. است رفته كار نيز به هنجارها تضاد در معناي هنجاري دهد. بي مي جهت زندگي
 انفعالي گيري جهت و فعاالنه گيري جهت يا جويانه رقابت و يارانه هم و تعاوني هاي گيري جهت
  آيد. مي شمار به تضادها اين از اي نمونه
 از تواند فرد نمي باشد، نداشته مطلوب تطابق يكديگر با امكانات فرد و نيازها تا دوركيم، نظر از
 باشد، حدي بيشتر فرد از نيازهاي اگر ديگر، عبارت به. بماند زنده اصالً يا ببرد لذت خود زندگي

 با برخورد در پيوسته، نيازها ماندن نخواهد بود؛ زيرا اين بردن از زندگي يا زنده قادر به لذت
 باز باشد، داشته بيشتر هرچه انسان دوركيم، نظر از. كنند مي نارضايتي ايجاد و يكديگر، ناراحتي

 او را به هم باز نيازكردن او، بي جاي به آمده، دست به هاي رضايت كند؛ چون طلب مي بيشتر هم
نامحدود  آرزوهاي با موجودي انسان دوركيم، نظر به دهد. مي سوق بيشتر كسب رضايتمندي جانب
 شدن برآورده. پذيرد نمي سيري اش زيستي نيازهاي شدن برآورده با ديگر، جانوران برخالف است و

  ).191: 1379 كوزر،( انگيزاند برمي را اي تازه نيازهاي انسان آرزوهاي از كاستن جاي به نيازي، هر
 مشهورترين از كه زندگي، از رضايت و نيازها مراتب سلسله در نظرية مازلو، آبراهام

 هفت انسان هر درون در كه گذاشته اين بر را خود فرض اساس است، انگيزشي هاي نظريه
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 احترام، به نياز اجتماعي، نيازهاي ايمني، به نياز زيستي، نيازهاي: دارد وجود نياز دسته
 رضايتمندي افزايش براي نظريه، اين بر طبق. شناسي زيبايي و پذيري معرفت خودشكوفايي،

 نيازهاي زيستي بقية و مسكن پوشاك، خوراك، مانند اوليه نيازهاي كرد سعي ابتدا بايد افراد،
 احترام به نياز و كار در ارتباطي نيازهاي شغلي، امنيت مسئلة بعدي، مراحل در شود. تأمين
 شود بايد به چيزي كه قابليتش را دارد تبديل فرد آنچه مازلو، تعبير به نيز، آخر در. است مطرح

  است. خودشكوفايي همان كه
  

  كيفيت محيط زندگي
 هايي ويژگي فيزيكي (شامل بعد دو از توان مي را محله اجتماعي، شناسي بوم طبق الگوي بر

 مانند هايي ويژگي (با اجتماعي بعد و موجود) سبز اراضي، فضاي جمعيت، كاربري تراكم مانند
. كرد ارزيابي و محله) مطالعه در موجود اجتماعي روابط نوع و اعتماد سطح ها، جرم نوع و ميزان

 بررسي محله در زندگي تجربة از فرد ادراك سطح در ها ويژگي اين از بزرگي بخش معموالً،
 ادراك با محله ساكنان سالمت سطح دهد مي نشان كه دارد وجود متعددي شواهد. شود مي

  . دارد ارتباط محله محيط از ايشان
كيفيت محيط يكي از مفاهيم اساسي در مطالعات شهري است. اين مفهوم به محيط 

خته كند و چند ويژگي دارد: با ادراك و احساس رضايت فردي درآمي پيرامون فرد اشاره مي
گيرد، وزن هريك از اين ابعاد در  هاي مختلف دربرمي است، ابعاد مختلف محيط را با ويژگي

شود، و  صورت يك كل در نظر گرفته مي ادراك فردي يكسان نيست، هريك از اين ابعاد به
  دهند. باهم كيفيت محيطي را تشكيل مي همه

 شود مي گرفته نتيجه چنين محيط كيفيت سازندة هاي مؤلفه دربارة شده مطرح مباحث از
 براي شاخص نوع دو. است مراتبي سلسله و چندبعدي مفهومي كيفيت محيط مبحث كه

. اثرمحور هاي شاخص و كارشناسي مشاهدة هاي است: شاخص پذير تشخيص محيط كيفيت سنجش
 طريق از و فيزيكي هاي روش با محيط، هاي واقعي ويژگي بر طبق كارشناسي، مشاهدة هاي شاخص

 عاطفي و ادراكي هاي واكنش اثرمحور هاي شاخص .شوند مي گيري اندازه و بررسي ها انسان خود
 ميزان سنجش اين آثار، گيري اندازه معيار. هستند سكونت محيط هاي ويژگي از شده برانگيخته

نژاد و همكاران،  است (حاجي محل سكونتش از وضعيت شخص آزردگي احساس يا رضايتمندي
مختلفي براي سنجش كيفيت محيطي  هاي نظران مطالعات شهري شاخص صاحب). 133: 1390

 وجود بهداشتي، شدة پذيرفته هاي شاخص با توجه به بهداشت سطح باالبودن اند، مثل ارائه كرده
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 وجود محيط، كالبدي كيفيت باالبودن ساكنان، كلية براي دردسترس و مفيد بهداشتي خدمات
 روابط وجود شهروند، هر اولية نيازهاي رفع دار، معني و فعال هاي محله وجود سالم، هاي محيط

  فرهنگي. هاي فعاليت تنوع خودكفا، و و متنوع اقتصاد وجود معقول، حد در اجتماعي
 از رضايت سطح است ممكن محله هاي ويژگي چگونگي و كيفيت از محله اعضاي ادراك

 سالمت، هاي جنبه نيز برخي موضوع اين دهد و قرار تأثير تحت محلي اجتماع را در زندگي
 و محله در فرد اگر .سازد مي متأثر را افسردگي، و استرس، اضطراب مثل روان، ويژه سالمت به

 منبعي هميشه نكند، رضايت احساس و باشد نداشته دوست را آن كه كند زندگي محيطي
 فشارهاي واردآمدن براي را زمينه كه دارد خود كنار در را استرس از طوالني و مستمر
 نشان مطالعات. )2005 2و تاونسند، 1كند (ميلر مي فراهم تر عميق و تر وسيع اجتماعيـ  رواني
 در شده گزارش ميزان سالمت و محله از رضايت احساس با محله هاي ويژگي برخي كه اند داده

جرم،  آرام، ميزان محيط به سبز، دسترسي فضاي وجود :از اند عبارت ها ويژگي اين اند، ارتباط
 نظر ). به2006و همكاران،  3اجتماعي (بولينگ سرماية مختلف هاي جنبه و ترافيك ميزان

 مستقيمي و نزديك ارتباط طبيعت با افراد روزانة مواجهة و محله در سبز فضاي وجود رسد مي
 در جرم مدت طوالني وجود كه دهد مي نشان شواهد .)2002و همكاران،  4دارد (تاكانو سالمت با

و  5كند (ميروسكي ايجاد اضطراب و افسردگي محله ساكنان در ممكن است بالقوه طور به محله
   .)2003 6راس،

  
  ارتباط كيفيت محل زندگي و رضايتمندي چگونگي

 اشغال كه فضايي .ماست زندگي هاي ظهور تجربه و يابي هويت در كليدي زندگي عنصري مكان
 نحوة بلكه كيستيم، ما كه گويد مي تنها نه دارد و خاصي اجتماعي براي ما معناي كنيم مي

  .دارد و رفاه سالمت براي مهمي پيامدهاي سكونت محل. كند مي تعيين هم ما را مرگ و زندگي
 و فيزيكي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي هاي مؤلفه از كه هستند هايي محيط ها مكان
 بر يكديگر با واكنش و كنش در كه خطر، ها، احتماالت مكان اين در. اند شده تشكيل اجتماعي

__________________________________________________________ 
1. Miller 
2. Townsend 
3. Bowling 
4. Takano 
5. Mirowsky 
6. Ross 
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 مكان، و فضا .يابند مي ظهور و عينيت گذارند، مي تأثير ساكنان سالمت سطح رضايت و
و رضايت افراد از زندگي در محله را  دهد افزايش را سالمتي ممكن است مخاطرات براينكه عالوه

 رفاه. بخشد ارتقا را زندگيسطح  اجتماعي، سازوكارهاي طريق از قادر است، تضعيف كند،
 و آب شامل عوامل اين .دارد قرار اجتماعي و محيطي عوامل متقابل كنش تأثير تحت اجتماعي

ها، كاالها،  مكان در .است زندگي سبك و ها عادت و طبيعي، منابع هوا، توپوگرافي، كيفيت
 اين محتواي و نوع شدت، .شوند مي مبادله و توزيع اجتماعي هاي حمايت انواع و خدمات
  .باعث رضايت يا نارضايتي افراد حاضر در محل شود تواند مي مبادالت

 .1 :از اند عبارت كه شمارد برمي را محله اجتماعي سازمان متعدد هاي جنبه) 1996( ويلسون
 ساكنان پذيري مسئوليت ميزان .2 آنها، قدرت و انسجام ميزان و اجتماعي هاي شبكه وجود
 و محله ساكنان اجتماعي مراقبت و نظارت وجود .3 عمومي، مشكالت و مسائل حل در محله
 اي داوطلبانه يا رسمي هاي سازمان در محله ساكنان مشاركت ميزان .4 آن، و گستردگي ميزان

 سرماية و محله اجتماعي سازمان بر اهميت اخير تحقيقات .اند آمده وجود به محله در كه
؛ 1387نقوي،  و گروسي(اند  كرده تأكيد رفاه سطح توسعة و گسترش در مكاني اجتماعي

افراد و رضايت آنها  زندگي در مكان ). درمجموع،2002 3؛ كليننبرگ،2002 2و الگوري، 1ميچل
  دارد. قدرتمند نيرويي از زندگي

و  )شهري ميزان مخاطرات و شهري خدمات به دسترسي(فيزيكي  كيفيت طوركلي، به
نقش مهمي  )پذيري مسئوليت و يكديگر با محله افراد تعامل(محله  در اجتماعي روابط كيفيت

 وسائل در رضايتمندي ساكنان محله دارد. دسترسي افراد به خدمات و تسهيالت شهري، مانند
بودن ميزان مخاطرات، مانند آلودگي هوا، ترافيك  سو، و كم ازيك ...و مدارس عمومي، ونقل حمل

شود. از سوي ديگر، باالبودن ميزان تعامالت و  و...، باعث ارزيابي مثبت افراد از محله مي
پذيري اجتماعي، با ايجاد احساس مثبت در افراد و رفع بخشي از نيازهاي اجتماعي  مسئوليت

ترتيب، سطح رضايتمندي در افراد  اين كند. به پذير مي امكانايشان، ارزيابي خوب از محله را 
  يابد. افزايش مي
 جنبة .گيرد دربرمي را زندگي ذهني و عيني هاي ويژگي از تركيبي زندگي كيفيت مفهوم

هاي موجود در زندگي  آن به واقعيت عيني جنبة و دارد اشاره عام رضايت احساس به آن ذهني

__________________________________________________________ 
1. Mitchell 
2. LaGory 
3. Klinenberg 
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اند كه بخشي از جنبة عيني كيفيت زندگي به  برخي بر اين عقيده دهد. ها ارجاع مي انسان
رو، كيفيت محيط زندگي را  هاي محيطي و وضعيت محل سكونت فرد مربوط است؛ ازاين ويژگي

  توان جزئي از بعد عيني كيفيت زندگي تلقي كرد. مي
هاي گوناگوني را براي سنجش كيفيت محيطي  نظران مطالعات شهري شاخص صاحب

 از استفاده محيط، بصري نظم به توجه از پيش مناسب هاي اند: درنظرگرفتن فعاليت ردهبرشم
 يك در مختلف هاي سن با بناها وجود از نظر چه و استفاده نوع لحاظ به چه مختلط كاربري
 هاي بلوك از استفاده پيشنهاد مفهوم به كه بافت نفوذپذيربودن خيابان، عنصر به توجه ناحيه،
 گردوغبار، دود، نور، فضاها. صدا، پذيربودن انعطاف اجتماعي، اختالط است، شهري تر كوچك
 اجتماعي. باالبودن تعامل محلي، شناسايي ها، محيط و ارزشمند هاي فعاليت خلوتي، اقليم، خرده
 و مفيد بهداشتي خدمات وجود پذيرفتة بهداشتي، هاي شاخص طبق بر بهداشت سطح

 سالم، هاي محيط وجود مسكن، محيط، كالبدي كيفيت باالبودن ساكنان، كلية براي دردسترس
 حد در اجتماعي روابط وجود شهروند، هر اولية نيازهاي رفع دار، معني و فعال هاي محله وجود

 كنترل، و هويت فرهنگي. سرزندگي، هاي فعاليت تنوع خودكفا، و متنوع اقتصاد وجود معقول،
خوداتّكايي.  همگاني، و اجتماعي زندگي معنا، و اصالت شادي، و تخيل ها، فرصت به دسترسي

هاي زندگي، منابع  خطرهاي ناشي از محيط زندگي، دسترسي به خدمات شهري يا فرصت
  )134: 1392نژاد و همكاران،  پذيري).( حاجي اجتماعي (تعامل اجتماعي و مسئوليت

زندگي  از رضايت سطح است ممكن محله هاي ويژگي چگونگي و كيفيت از محله اعضاي ادراك
) 1999دهد. الگوي زير با توجه به تعريف كوكرهام ( قرار تأثير تحت محلي اجتماع را در

  . طراحي شده است
  

  پژوهشالگوي تحليلي  :1نمودار 
  

رضايت از
زندگي در 

 محله

كيفيت فيزيكي 
محله(دسترسي به خدمات 

شهري)شهري و مخاطرات   

كيفيت اجتماعي محله 
(مسيوليت پذيري و تعامل 

 با ساكنان محله)
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روشن است، متغيرهاي مستقل كيفيت فيزيكي محله با دو بعد  1طور كه در نمودار  همان
دسترسي به خدمات شهري، مخاطرات شهري، و كيفيت اجتماعي محله با دو بعد 

مستقيم دارند. بر طبق پذيري و تعامل با افراد محله بر رضايت از زندگي افراد تأثير  مسئوليت
آنچه در مباني نظري و الگوي تحليلي تحقيق اشاره شد، فرضيه هاي اصلي تحقيق به شرح ذيل 

  عنوان مي شوند :
 به نظر مي رسد كيفيت فيزيكي محله با رضايت از زندگي در محله رابطه معنا دار دارد . - 1

  . دارد دار معنا رابطه محله در زندگي از رضايت با محله اجتماعي  كيفيت رسد مي نظر به - 2
  

  پژوهشروش 
ي آمار يها كياستفاده از تكنبا و  شيمايپشيوة با  است كه يكمروش تحقيق حاضر از نوع 

 شهر سال 18 باالي ساكنان كلية حاضر را پژوهش آماري متناسب انجام شده است. جامعة
 1395 سال در كرمان شهر سرشماري نتايج با استناد به آنها جمعيت كه اند تشكيل داده كرمان
 فرمول با استفاده از جمعيتي چنين براي تحقيق نمونة تعداد نفر بوده است. 300000 از بيش

 منظور، اين به و شدند انتخاب نمونه براي نفر 396 بيشتر، اطمينان براي است. نفر 384 كوكران
  .شد استفاده اي چندمرحله اي خوشه گيري نمونه از

هاي مختلف كرمان بوده  گفته در محله بررسي متغيرهاي پيش پژوهشازآنجاكه هدف اين 
هاي جغرافيايي كه از نظر  ها عرف محلي در نظر گرفته شد. محدوده است، معيار انتخاب محله

ها،  اي مشخص هويت يافته است، مانند سلسبيل، غربايي منزلة محله اكثر ساكنان شهر به
عرصة تحقيق در نظر گرفته شدند. ابتدا مناطق مركزي ، نيمه پيراموني و  ف و...،آسياباد، زريس

محله باز هم بنا به تعريف  2پيراموني بر اساس عرف محلي مشخص شدند ، سپس از هر منطقه 
  عرفي انتخاب شدند. برخي از اين محالت عبارتند از سلسبيل ، شهرك پدر ، شفا ، الغدير .

 خانوارهاي از گيري نمونه از پس و شد گذاري شماره ها له ،بلوكروي نقشه هر مح سپس،
گفتني  .شد انتخاب نهايي نمونة نفر يك و تهيه خانواده هر اعضاي فهرست ساكن هر بلوك،

ها  است كه چون اطالعات دقيقي از توزيع جمعيت در هر محله در دسترس نبود، توزيع نمونه
  شكل مساوي انجام شد. ها به در محله
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) رضايت را 1998( 2و مانور 1رضايت از زندگي در محله است. مش پژوهشاين  وابستة ريمتغ
اند. براي سنجش اين متغير از  هاي فيزيكي و اجتماعي محيط زندگي تعريف كرده ارزيابي جنبه

سايگان، تمايل به  هاي رضايت از كليت محله، رضايت از واحد مسكوني، رضايت از هم شاخص
  ه، و اميد به بهبود محله در آينده استفاده شده است.ترك محل

) 1990مريگو و جوآن آراگونه (نامة ماريا ا براي سنجش رضايت از زندگي در محله از پرسش
) ساخته شده است. اين 1982نامة وايدمن و همكاران ( استفاده شد كه بر مبناي پرسش

اند  ها عبارت اند. نمونة گويه نامه هشت گويه دارد كه در قالب طيف ليكرت ارزيابي شده پرسش
، »گانم راضي هستمساي من از هم«، »كنم راضي هستم اي كه در آن زندگي مي من از محله«از: 

اي با  اگر محله«، »دهم سايگان فعلي ادامه مي اگر از اين محله بروم روابط خود را با هم«
گفتني است كه انتخاب اين ». موقعيت زندگي بهتر پيدا كنم حاضرم از اين محله بروم

اي  هگون ها به براين، پرسش ها بوده است؛ عالوه بودن پرسش علت جامع و كامل نامه به پرسش
سازي آنها با  گيري فرهنگي خاصي نداشتند. بنابراين، نيازي به منطبق اند كه هيچ نوع جهت بوده

  موقعيت فرهنگي ايران نبوده است.
كيفيت محيط زندگي (محله) است. كيفيت محله شامل دو  پژوهش،اصلي  مستقل ريمتغ

بعد كيفيت فيزيكي و كيفيت روابط اجتماعي است. كيفيت روابط اجتماعي دو شاخص دارد: 
پذيري. كيفيت فيزيكي نيز شامل دو شاخص است:  تعامل افراد محله با يكديگر و مسئوليت

 دسترسي به خدمات شهري و ميزان مخاطرات شهري.

 3سوتا نامة مينه هاي مربوط به كيفيت محله در پرسش نجش كيفيت محله از پرسشبراي س
هايي است كه  سوتا دربردارندة پرسش نامة مينه ) كمك گرفته شده است. پرسش1999(

دليل در تحقيق حاضر از آن استفاده  همين گيري فرهنگي يا جغرافيايي خاصي ندارند و به جهت
گويه است كه پاسخگو در قالب  52له در تحقيق حاضر شامل نامة كيفيت مح شده است. پرسش

 نظر از محله اين«اند از:  هاي آن عبارت دهد و برخي از گويه طيف ليكرت به آنها پاسخ مي
 وجود نظر از محله اين«، »دارد خوبي وضعيت مختلف هاي فروشگاه و ها مغازه به دسترسي

نان،  مثل روزمره ضروري نيازهاي«، »ندارد مساعدي وضع پزشكي و بهداشتي، درماني مراكز
 سبز فضاي محله اين در«، »خريد محله همين در توان مي راحتي به را ...و لبني مواد ميوه،

__________________________________________________________ 
1. Mesh 
2. Manor 
3. Minnesota Center for Survey Research 
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 و بانك به توان مي راحتي به محله اين در«، »ندارد وجود....) و سبز هاي محوطه و پارك( عمومي
 نزديك نشاني آتش و كالنتري پليس، مراكز به محله اين«، »داشت دسترسي بانكي خدمات

 كرده پيدا زشتي چهرة پوستر و آگهي چسباندن و ديوارنويسي با محله اين ديوارهاي«، »است
  ».نيست زياد محله اين در مخروبه يا كاره نيمه هاي ساختمان تعداد«، »است

  
  اعتبار و روايي

نامه در اختيار متخصصان قرار گرفت و پس از ويرايش و اصالح  منظور تعيين اعتبار، پرسش به
ها در  ساني بين گويه منظور تعيين روايي، ضريب هم جزئي، براي آزمون مقدماتي آماده شد. به

 1در جدول دو مرحلة مقدماتي و نهايي محاسبه شد و نتايج آلفاي كرونباخ در مرحلة نهايي 
  گزارش شد.

  ضرايب آلفاي كرونباخ متغيرهاي مستقل و وابسته :1جدول 
  آلفاي كرونباخ  ها تعداد گويه متغيرها

ميزانوشهريخدماتبهكيفيت فيزيكي (دسترسي
  شهري) مخاطرات

42  86/0  

يكديگربامحلهافرادكيفيت روابط اجتماعي در محله (تعامل
  پذيري) مسئوليت و

10  67/0  

  83/0  8 رضايت از زندگي در محله
  

هاي محيطي، كيفيت روابط اجتماعي و  هاي كيفيت خدمات و ويژگي روايي براي گويه
  است كه پذيرفتني است.   83/0و  67/0، 86/0ترتيب برابر با  رضايت از زندگي در محله به

  
  ي پژوهشها يافته

سال  86تا  18پاسخگويان بين  درصد مرد هستند. دامنة سني 51درصد پاسخگويان زن و  49
درصد پاسخگويان  8/3سال ميباشد. 23/35قرار دارد. ميانگين سني نمونه آماري برابر با 

درصد  8/29درصد فوق ديپلم،  5/16درصد ديپلم،  2/29درصد سيكل،  6/13سوادند،  بي
سخگويان درصد پا 2/72ارشد و باالترند.  درصد داراي مدرك كارشناسي 1/7ليسانس دارند و 

درصد ازكارافتاده،  3/2كار،  به درصد پاسخگويان مشغول 64درصد مجردند.  8/27متأهل و 
 8/20درصد داراي درآمد بدون كار (مثل سود بانكي، اجاره و...) و  6/2درصد بازنشسته،  2/10

  دارند. درصد خانه
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  توصيف متغييرها
مي دهد دسترسي به خدمات شهري، توجه به ميانگين و تفاوت حداقل و حداكثر نمرات نشان 

پذيري و ميزان رضايت از زندگي پاسخگويان، كمي  ميزان ريسك، تعامل بين افراد، مسؤليت
ميزان  توان گفت مي ها ميانگينبا توجه به  )2بيش از حد متوسط،  مي باشد. ( جدول شماره 

نظر مطالعات اجتماعي و اجتماعي در حد متوسطي است كه اين مساله مي تواند از تعامالت 
، زيرا نشان مي دهد كه محالت مورد مطالعه از نظر روابط اجتماعي آسيب  فرهنگي مهم باشد

ها ، جا به جايي هاي مكرر و به ه علت مهاجرتهاي آينده ب پذيرند و احتماال اين معضل در سال
دهد كه محالت مي يافته هاي توصيفي نشان، بيشتر خواهد شد. فعلي ساكنانهم ريختن بافت 

هاي شهري كه ار تباط مستقيم با سالمت و بهزيستي مورد نظر از نظر مخاطرات و ريسك
. اما با اين حال توجه به ميانگين نمرات برند در وضعيت خوبي به سر نمي، ساكنان محله دارد

كه اين پذيري حاكي از تسليم و قناعت ساكنان است رضايت از زندگي در محله و مسيوليت
  خود مي تواند مانع بزرگي بر سر مطالبه گري محسوب شود.

  پژوهشآماره هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي  :2جدول شماره 

انحراف  ميانگين  متغيرها
حداقل   واريانس  معيار

  نمرات
حداكثر 
  نمرات

  109  36  89/152 36/12 69/70 شهريخدماتبهدسترسي
  40  8  82/31 64/5 25 شهريمخاطراتوها ريسك
  20  4  32/10 21/3 10 يكديگربامحلهافرادبين تعامل

  15  3  92/5 43/2 9 پذيريمسؤليت
  40  8  21 58/4 26 رضايت از زندگي

  
  آزمون فرضيه ها

تك متغيرهاي مستقل با رضايت پاسخگويان از زندگي در محله،  در اين بخش، رابطة بين تك
  ميزان و جهت رابطه مشخص شده است. 

  بستگي متغيرهاي مستقل با رضايت از زندگي هم :3جدول 
  سطح معناداري  رابطه  متغيرها

  000/0  411/0  دسترسي به خدمات
  000/0  -372/0  مخاطرات

  000/0  226/0  تعامل اجتماعي
  000/0  502/0  پذيري مسئوليت
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 تعامل مخاطرات، خدمات، به يدسترس مستقل، يرهايمتغ نيب دهد يم نشان 3 جدول جينتا
 يرهايمتغ و دارد وجود رابطه محله در يزندگ از افراد تيرضا با ،يريپذ تيمسئول و افراد

 برابر بيترت (به دارند وابسته ريمتغ با را رابطه نيشتريب خدمات به افراد يدسترس و يريپذ تيمسئول
پذيري  ). با افزايش دسترسي افراد به خدمات شهري و نيز با افزايش مسئوليت41/0و  50/0با 

يابد؛ درواقع، اين رابطه مثبت و متوسط  افراد، ميزان رضايت از زندگي در محله نيز افزايش مي
). ازطرفي، بين 23/0ا متغير وابسته است (است. تعامل افراد با يكديگر داراي كمترين رابطه ب

اي منفي و متوسط وجود دارد؛ يعني،  مخاطرات شهري با رضايت افراد از زندگي در محله رابطه
  يابد. با افزايش ميزان مخاطرات شهري، رضايت افراد از زندگي در محله كاهش مي

  
  تحليل چند متغيره

متغيرهاي مستقل بر رضايت از زندگي در محله، از زمان  در اين بخش، براي مطالعة تأثير هم
كنيم تا ميزان اهميت يا تأثير خالصي كه هر كدام از  تحليل رگرسيون چندمتغيره استفاده مي

  متغيرهاي مستقل بر رضايت از زندگي دارد مشخص شود.
  

  زمان متغيرهاي مستقل بر رضايت زندگي در محله ميزان تأثير هم :4جدول 
  معناداري تي بتا اف معيارانحر متغيرها

 دسترسي به خدمات
  مخاطرات

  تعامل اجتماعي
  پذيري مسئوليت

025/0 
055/0  
093/0  
122/0  

230/0 
131/0  
018/0 -  
451/0  

47/3  
98/1  
28/0  
23/7  

001/0  
048/0  
779/0 

000/0  
  

بيشترين تأثير را بر رضايت از زندگي  45/0پذيري با بتاي  دهد كه مسئوليت نتايج نشان مي
 40/0ترتيب برابر با  شده به بستگي چندگانه (آر) و ضريب تعيين تعديل در محله دارد. ضريب هم

دهد كه  است. مقدار مجذور آر نشان مي 63/33دست آمده است و نسبت اف برابر با  به 39/0و 
درصد از تغييرات متغير وابسته با يك تركيب خطي توسط متغيرهاي مستقل، دسترسي به  39

  شود.  پذيري تبيين مي خدمات، مخاطرات، تعامل اجتماعي و مسئوليت
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  تحليل مسير
تحليل مسير با فرض ارتباط بين متغيرهاي مستقل و وابسته و مفروضات تحليل رگرسيون 

رود. اين الگو دو نوع رابطة مستقيم و  كار مي علي به چندمتغيره براي آزمون الگوهاي
   دهد. غيرمستقيم را (از طريق متغير ميانجي) در الگو نشان مي

  دياگرام مسير تاثير متغيرهاي مستقل بر روي رضايت از زندگي :)2نمودار (
  

                                                                           51/0 -  
                            24/0                                                  

  
                                                                    11/0 -  

                                  36/0  
  

                                                                             44/0  
                                                                                                                 

  
و متغير مخاطرات متغير دسترسي به خدمات شهري  ،دهد نشان مي 2گونه كه نمودار  همان
هاي كيفيت فيزيكي محله، هر دو بر متغير وابسته تأثير مستقيم دارند،  منزلة شاخص شهري، به

هاي  از زندگي تأثير غيرمستقيم دارد. از ميان شاخصولي متغير مخاطرات شهري نيز بر رضايت 
، بر رضايت از زندگي در محله تأثير مستقيم پذيري ئوليتمس متغير كيفيت اجتماعي محله،

يكديگر داراي تأثير غيرمستقيم است. براي تعيين ميزان تأثير مستقيم و  با افراد و تعامل دارد،
  مراجعه كنيم:   5جدول توانيم به نتايج مندرج در  غيرمستقيم، مي

  تأثير مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر رضايت از زندگي :5جدول 
  اثر كل  اثر غيرمستقيم اثر مستقيم متغير

 دسترسي به خدمات شهري

  مخاطرات شهري
 پذيري مسئوليت

  تعامل افراد با يكديگر

24/0 
11/0 -  
44/0  
 -  

-  
12/0 -  
 -  
16/0  

24/0  
23/0 -  
44/0  
16/0  

  

رضايت از
در محله زندگي  

ريسك يا 
 مخاطرات شهري

تعامل افراد با 
 يكديگر

دسترسي به 
 خدمات شهري

 مسؤليت پذيري
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دسترسي به خدمات  محله و كيفيت فيزيكي هاي شاخص دهد، مينشان  تأثيرات كلنتايج 
از زندگي دارند،  رضايت بر - 23/0تأثيري برابر با  مخاطرات محيطيو  24/0تأثير برابر با  شهري

 ،پذيري يعني ميزان تعامل اجتماعي و مسئوليت ،كه دو جزء كيفيت اجتماعي محله حالي در
كه متغيرهاي دهد  نشان مي مزبور ارقام ة. مقايسندا داشته 44/0 و 16/0يب برابر با ترت به ثيريأت

تعيين ميزان پذيري افراد و دسترسي به خدمات شهري بيش از متغيرهاي ديگر در  مسئوليت
  .ندثرؤرضايتمندي اعضاي محله م

  
  گيري بحث و نتيجه
هاي  اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بر جنبهمحله مكاني است كه با دربرداشتن عناصر فيزيكي، 

 افراد رضايت تفاوت تبيين براي گذارد. ها تأثير مستقيم و غيرمستقيم مي مختلف زندگي انسان
 عوامل. تركيبي عوامل و اي زمينه عوامل: شود مي استفاده عامل دسته دو از مسكوني، محلة از

 و اجتماعي محيط: است وجه دو شامل كه پردازد مي سكونت محل هاي ويژگي به تركيبي
 اجتماعي هاي فعاليت به عميقش وابستگي به توجه با اجتماعيـ  فرهنگي محيط. فيزيكي محيط

 نظير عواملي. گذارد مي ساكنان رضايت بر عميقي تأثير خاص محلة يك فرهنگي هاي واقعيت و
 جمله از اجتماعي و فرهنگي بازبودگي ميزان و جرم ميزان امنيت، انسجام، ميزان ميزان
 فردي هاي ويژگي به اي زمينه شود. عوامل مي محسوب فرهنگيـ  اجتماعي محيط هاي ويژگي
هاي فيزيكي و اجتماعي به  چگونگي ويژگي. مردم درآمد سطح مثالً گردد، برمي محله ساكنان

شود. كيفيت نامناسب محله در هريك از  كيفيت فيزيكي و اجتماعي محلة مسكوني تعبير مي
اين دو بعد ممكن است به ارزيابي منفي از محله منجر شود. ازآنجاكه رضايت ارتباط عميقي با 

يابد.  توان حدس زد كه در چنين وضعيتي ميزان رضايت كاهش مي ارزيابي اوضاع دارد، مي
نتايج حاصل از تحليل مسير نشان داد كه هم ابعاد كيفيت فيزيكي، شامل دسترسي به خدمات 

پذيري و تعامل  رات شهري، و هم ابعاد كيفيت اجتماعي محله، شامل مسئوليتشهري و مخاط
گذارند. نتايج حاصل از اثر كل هر متغير بر متغير وابسته  افراد، بر رضايت افراد از محله تأثير مي

پذيري داراي بيشترين تأثير است و از ميان متغيرها، مخاطرات شهري  نشان داد مسئوليت
  است. داراي تأثير منفي

كند، كيفيت محيطي تأثير بسزايي در افزايش  ) اشاره مي2002گونه كه ولدوف ( همان
شدن زباله، ترافيك و ازدحام و  رضايت ساكنان محله دارد. عواملي نظير آلودگي هوا و آب، جمع

دسترسي مناسب به خدمات آموزشي، درماني، امنيتي و بازرگاني به تأمين نيازهاي سطح اول و 
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زلو اشاره دارد. ازآنجاكه در وضعيت مطلوب فيزيكي، امنيت رواني و جسماني افراد تأمين دوم ما
شود، ساكنان ارزيابي مثبتي از وضعيت محله پيدا خواهند كرد و رضايتمندي بيشتري از  مي

) معتقدند كه كنش متقابل و مستمر ساكنان 2002محلة خود خواهند داشت. لي و همكارانش (
پذيري در قبال اجتماع محلي  ها و مسئوليت با يكديگر، مشاركت در فعاليتوگو  محله، گفت

از نظر  تأثير زيادي بر رضايت از محله دارد. اين يافتة تحقيق حاضر مؤيد نظرية دوركيم است.
 با اجتماعي، رابطة. است اجتماعي رابطة چگونگي و شدت نوع، تابع زندگي از رضايت دوركيم،
  دهد. مي افزايش را او رضايت فرد، مالي حتي و شناختي عاطفي، نيازهاي تأمين

يافتة ظريف اين تحقيق عبارت از اين است كه نقش عوامل اجتماعي در تعيين رضايتمندي 
تر و مؤثرتر از عوامل فيزيكي است. اين يافته قبالً در كار قدمي و معتمد  ساكنان محله مهم

 است محيط درقبال ذهني و عاطفي واكنشي ) هم مشاهده شده بود. ازآنجاكه رضايت1392(
 رضايت و سعادت و شادي احساس و با ارضاي نيازها، كند مي اعالم را نيازهايش فرد آن طي كه
شده، نيازهاي اجتماعي  هاي بررسي توان نتيجه گرفت كه در محله آيد، مي مي وجود به او در

) در تحقيق خود به اين 2012ان (اند. اوزبورن و همكار بيش از نيازهاي فيزيكي پاسخ گرفته
نتيجه رسيدند كه عوامل اجتماعي تأثير بسزايي در ميزان رضايت ساكنان از محله دارند. 

) هم در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه كيفيت اجتماعي 2012داسوپولوس و همكاران (
) هم در 1389ران (زادگان و همكا محله نقش مؤثري در ميزان رضايتمندي از محله دارد. عباس

ها و  ريزان شهري در طرح ترتيب، برنامه اين اند. به تحقيق خود به نتايج مشابهي دست يافته
  هاي آتي شهر بايد به چند مورد توجه كنند: برنامه

هاي شهر در مقايسه با نيازهاي اجتماعي كمتر پاسخ  نيازهاي فيزيكي ساكنان محله
تر اقدام شود. شايد علت محدوديت در رفع  مين آنها سريعاند؛ بنابراين، بايد براي تأ گرفته

نيازهاي فيزيكي در قياس با نيازهاي اجتماعي، وابستگي شديد ارضاي اين دسته از نيازها به 
كه نيازهاي اجتماعي در اجتماع  هاي رسمي باشد، درحالي نيروهاي خارج از محله و سازمان

ها و  ين دستاورد زنگ خطري نيز براي سازمانشوند. ضمناً، ا راحتي برآورده مي محلي به
ها و ارائة خدمات، با  هاي كار، برنامه نهادهاي متولي توسعة شهري است. تجديد نظر در روش

دهد  رساني به ايشان را ارتقا مي ها، كيفيت خدمات توجه به نظرها و پيشنهادهاي ساكنان محله
  كند. ها جلوگيري مي و از هدررفتن سرمايه

پذيري آن، منبع خوبي براي  ويژه بعد مسئوليت وجه كرد كه كيفيت اجتماعي محله، بهبايد ت
گذاري مالي و  هاي بهبود كيفيت محيطي است. سرمايه طراحي، مديريت، اجرا و نظارت بر برنامه

كند. اين نتايج نشان  ها كمك مي اجتماعي براي اين منبع بالقوه به بهبود وضعيت فيزيكي محله
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محور از پشتوانة مطلوبي در شهر كرمان برخوردار است؛  توسعة شهري محله دهد كه مي
  توان از اين روش استفادة شاياني كرد. هاي توسعة شهري مي بنابراين، در تبيين برنامه
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