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چکیده
سکونت گاه ها در دوران معاصر به موضوع فراگیری برای شاخههای معماری ،شهرسازی و علوم اجتماعی تبدیل شده است.
از علل وجودی این چنین تحقیقاتی ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است .گسترش ارتباطات جهانی باعث تبادل
فرهنگ ها و نزدیکشدن بسیاری از نگرش های اجتماعی با یکدیگر شده که بسیاری از نیازهای متفاوت امروزی از نتایج
آنهاست .مفهوم کیفیت محیط سکونت و نیز رضایتمندی سکونتی ،مفاهیم هم راستا و بر هم مؤثر هستند که به عنوان
شاخص ،کارآیی یک زیستگاه را در جنبه های متمایز مورد سنجش قرار می دهند .بر این اساس محققین فراوانی در جهت
تدوین و تدقیق آنها برآمده اند .می توان از برآیند نظرات جمعی ،رضایتمندی سکونتی را مفهومی دانست که در بعد عینی
و کالبدی از مقیاسی ریز دانه و کوچک همچون ابعاد و اندازه فضاهای داخلی خانه تا مفهومی درشت دانه همچون شبکه
حمل ونقل عمومی شهری ،قابل بررسی است .همچنین در بعد ذهنی ،گستره وسیعی از احساسات و رفتارهای اجتماعی
تا تصمیم های شخصی را دربرمیگیرد .آنچه در این پژوهش بدان پرداخته می شود ،مطالعۀ مشاهده محوریست که به
مسکونی بافت مرکزی پاریس به شاخصه های تأثیرگذار در رضایتمندی سکونتی می پردازد.
پاسخ فضای
چگونگی
کشف و
ِ
ِ
ِ
آنچه به عنوان پیش فرض و با استناد به آمارهای رسمی موجود و نیز تجربه حضور در نمونه موردی ،مشهود است ،اینکه
جمعیت قابل توجهی از ساکنان بافت مرکزی پاریس در خانه های قدیمی با مساحت کم زندگی می کنند .با این حال این
شهر در اروپا در رده خوبی از نظر سطح رضایت از زندگی و به تبع آن سکونت قرار دارد .سؤال اصلی این است که کدام
عوامل از آنچه در محدوده رضایتمندی سکونتی است و بدان پرداخته می شود ،نقش به سزایی در جواب دهی به این نیاز
پایه ای ساکنین پاریس دارد.

واژگان کلیدی
رضایتمندی سکونتی ،کیفیت زندگی ،مسکن کوچک ،فضاهای شهری ،پاریس.
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مقدمه
با نگاهی دقیق به جریان معماری و شهرسازی حاکم بر فرهنگها
و جغرافیاهای متفاوت ،تالش برای ساخت شهرها و فضاهای
سکونتی منطبق بر نیازهای ساکنان و کاربران قابل مشاهده است.
رضایتمندی سکونتی به عنوان یک پدیده اجتماعی پیچیده به
شمار می آید که مفهوم آن از مفهوم مسکن و محیط اطراف
آن پدیدار شده و از جمله مباحثی است که می تواند به عنوان
شاخصه ای در جهت تحلیل ،مقایسه و ارزش گذاری توانش پاسخ
محیط مسکونی به نیازهای ساکنین به کار گرفته شود .این مفهوم
که بر پایه ادراک از فضا بنا شده است ،مجموعه ای از نیازهای
کالبدی و ساختاری خانه تا اجتماع ،شهر و خدمات جاری در آن
را شامل می شود و بسیار ریشه در فرهنگ ،جغرافیا و اقلیم خاص
هر شهر و کشور دارد .اگرچه محققان فراوانی در این باره تحقیق
کرده اند و به الگوها و عوامل تأثیرگذار مشترکی رسیده اند ،با
این حال بدیهی است که میزان نقش هرکدام از این متغیرها در
پاسخ به رضایتمندی سکونتی ،بسته به هر جغرافیا و زمان خاص،
مکان
متفاوت است .این پژوهش با درنظرگرفتن نقش تأثیرگذار
ِ
مورد ارزیابی بر فرهنگ و تاریخ ساکنان آن ،بر آن است تا با
مطالعه ای مشاهدهمحور بر یکی از شهرهای مطرح اروپایی ،نوع و
میزان توانش عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی سکونتی را در شهر
پاریس به عنوان نمونه موردی تحقیق ،بررسی نماید .پاریس از آن

جهت مورد مطالعه قرار گرفته که جزو چند شهر مطرح دنیا در
زمینه اقتصادی ،سیاسی است که در زمینه معماری و شهرسازی
نیز بستر مهمی برای جریان ها و نحله های فکری معاصر بوده است.
بنابر آنچه در ادامه درباره عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی سکونتی
خواهد آمد ،وجوه کالبدی سکونتگاه ها شامل مقیاس ،مساحت،
طول عمر و کیفیت ساخت در کنار دیگر عوامل اجتماعی و شهری
و ...حايز اهمیت است .با این حال در پاریس آنچه مشهود است
خانه های متداول به عنوان بستر سکونت چه از نظر مساحت و چه
طول عمر در جایگاه مناسبی قرار ندارند .اما در طرفی دیگر به نظر
می رسد عوامل تأثیرگذار فراوان دیگری همچون ابعاد اجتماعی و
خدمات شهری بر افزایش رضایتمندی سکونتی در پاریس مؤثرند.
اینکه شهر مذکور از مقاصد اصلی توریست و حتی سرمایه گذاری
در مسکن است می تواند از نتایج این امر باشد .براساس آنچه
در مقاله «آدام اکولیسز» ،تحت عنوان زندگی شهری؛ تناسبی
میان قابلیت زندگی و رضایتمندی سکونتی بیان شده است ،شهر
پاریس با شاخص عددی بیش از  100در کنار شهرهایی چون
وین و زوریخ در رده باالیی از رضایت وکیفیت زندگی قرار دارد.
تأکید این مقاله بر شفافسازی نقش عواملی چون زندگی شهری
و روابط اجتماعی ،هم پای شاخصه های کالبدی و فیزیکی مسکن،
بر رضایتمندی سکونتی ساکنان است (تصویر.)1

تصویر  .1مقایسه شهرهای دنیا براساس استانداردهای بینالمللی کیفیت زندگی .مأخذ www.notaires.paris-idf.fr :

فرضیه
عوامل اجتماعی و خدمات مناسب شهری و فضای زنده جمعی
می تواند نقش تعیین کننده ای در باالبردن رضایت سکونتی
ساکنان یک شهر داشته باشد.

رویکردهای نظری به بحث رضایتمندی سکونتی
در مطالعات نخستین رضايتمندی سکونتی ،نگاه محققان به موضوع
غالباً تک بعدی دنبـال شده است .به عنوان مثال برخي از محققان،
ادراک را مبنای مراحل درك ميزان رضايتمندي افراد توصـيف
كـرده انـد ،بدين گونه كه شخص با توجه به مجموعه ای از نيازها
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و آرزوهايي كه دارد ،شرايط فعلي سكونتي اش (واحـد مـسكوني/
واحد همسايگي) را ارزيابي مي كند .در تحقیقی که توسط اشمید
و همکارانش ( )1979صورت گرفت ،ويژگي هاي فردي همچون
طبقة اجتماعي ،مرحله زندگي و نظاير آن و نيز معيارهاي فرهنگـي
تأثيرگـذار بـر روي فـرد ،فراهم آورنده میزان و نوع نیازها و آرزوهای
یک شخص معرفی شد)Schmidt et.al, 1979( .
در ميان پژوهـشگران ،ميزان رضايت از نواحي سكونتي و عوامل
تأثيرگذار بر روي آن ،كمتر از ديدگاه رفتاري بررسي شده است.
از جمله افـرادي كه در اين زمينه كار كرده اند ،ميتوان به
«آمريگو» و «آراگونز» اشاره كرد كه در سال  1997تحقيقي
بـر روي رضـايتمندي و ارزيابي سكونتي انجام دادند .آنها سعي
كردند تا مدل هاي رفتاري را كه با درجة رضـايتمندي سـكونتي
ارتبـاط معنـاداري دارند ،شناسايي كنند .نتايج اين كار نشان
داد كه به طوركلي ساكناني كه درصدد اصالح (بهبود) خانه بر
نيامده بودند و يـا عكس العملي درخصوص مهم ترين مسائل محل
سكونتشان انجام نداده بودند ،در مقايسه با بقية افـراد راضـي تـر
بودنـد (احتماالً ،نياز براي اقدامات اصالح و بهبود شرايط موجود،
نشان دهندة نارضايتي است) .همچنين ،شركت در فعاليت هـاي
واحد همسايگي و مالقات هاي مكرر با همسايه ها با رضايتمندي
سكونتي (با درصد بااليي) رابطه داشته است .بر این اساس آن ها
برای روشنساختن طریقه تعامل میان فرد و محیط سکونت
چارچوبی مفهومی را ارائه می دهد .این رویکرد فراتر از یک مدل
رضایتمندی سکونتی است و به بررسی تعامل پویا میان فرد و
محیط سکونت پرداخته و فرایندهای متفاوت ادراکی ،تأثیرگذاری
و رفتاری که در این تعامل اتفاق می افتند را مورد مطالعه قرار
می دهد .براساس این مدل ،مشخصات عینی محیط سکونتی
که توسط فرد ارزیابی شده اند ،ذهنی شده و سطح معینی از
رضایتمندی را موجب می شوند .بنابراین مشخصات ذهنی تحت
تأثیر آنچه مشخصات فردی« نامیده می شود قرار دارند .نتیجه این
ارزیابی ،یعنی رضایتمندی سکونتی ،یک وضعیت عملی تأثیرگذار
است که فرد در محیط سکونتی خود تجربه می کند و این وضعیت
است که سبب بروز رفتارهای معین از جانب شخص می شود.
در واقع ساختار کالبدی یک واحد مسکونی تنها تعیین کننده
رضایتمندی سکونتی نیست ،بلکه تنها قسمتی از یک مجموعه
کلی تر است که قابلیت زیستن را تشکیل می دهد .در واقع
رضایتمندی سکونتی یک پدیده ثابت نیست ،بلکه نتیجه دریافت
فرد یا خانواده از پاسخگویی امکانات و شرایط سکونتی شان به
نیازها و آرزوهای آنهاست .عواملی مانند آمال ،تاریخ ،ویژگی های
جمعیتی و موقعیت شغلی در رضایتمندی سکونتی تاثیرگذار
است و حتی ادراک از محیط را می توان به عنوان سنگ بنای
رضایتمندی سکونتی مورد مطالعه قرار داد .چودهاری ()2005
معتقد است معیارهایی چون مساحت فضا ،تعامالت اجتماعی،

امنیت ،تأسیسات زیربنایی ،ارتباط با دنیای اطراف ،فعالیت های
شهری و فضای باز طبیعی تأثیر فراوانی در شکل گیری حس
رضایت از محیط مسکونی داراست ( .)Choudhury, 2005: 45در
مقابل ،واكنش هاي ادراكي و عاطفي برانگيخته شده از شـرايط
محـيط سـكونتي ،به عنوان شاخصه اي اثرمحور ،هـستند .معيار
اندازه گيري اين تأثيرات ،سنجش ميزان رضايتمندي و يا احساس
آزردگي شخص نـسبت بـه شـرايط سـكونتي تعريف شده است
( .)Van Pol, 1997: 7احساس آزردگي به مثابه نوعي احـساس
نارضـايتي ،همـراه بـا هـر عامـل يـا شرايطي كه به نظر مي رسد
تأثير بدي بر روي فرد و يا يك گروه مي گذارد ،تعريف می شود.
اين احساس به عنوان متداول ترين اثر از ويژگي هاي نازل محيطي
شناخته مي شود كـه تـأثيري منفـي بـر روي رضايتمندي
سكونتي مي گذارد (.)Van Pol, 1997: 11
رابطه کیفیت زندگی و رضایتمندی سکونتی
واژه کیفیت ،در عین حال که شرح درجه کمال یک پدیده امری
بسیار دشوار است ،اما همچنان برای وصف «درجه کمال» هر
پدیده ای به کار می رود« .امین صالحی» در تعریفی جامع این
چنین بیان می کند « :مجموعه خصوصیات یا صفات مشخص
که باعث متمایزکردن یک شی از اشیای دیگر شده ،ما را قادر
می سازد که در مورد برتری ،مشابهت یا فروتری چیزی در مقایسه
با چیزی دیگر قضاوت و حکم نماییم و از نظر زیباشناختی در
مورد زیبا یا زشت بودن ،خوب یا بد بودن ،و از نظر عملکردی در
مورد بهتر یا بدتر بودن و کارآمد بودن آن قضاوت و حکم نماییم»
(امین صالحی .)11: 1387 ،کیفیت مفهومی دو طرفه است؛ یعنی
در عین حال که مفهومی است روشن و واضح ولی در مقابل به
سادگی نیز تن به تعریف نمی دهد (گلکار.)5 : 1379 ،
کیفیت زندگی شهری از دو دریچه عینی و ذهنی بررسی می شود.
سنجه های عینی مختلفی از محیط شهری نظیر نرخ بزهکاری،
میزان آلودگی و هزینه های مسکن مشخص شده است .در
مقابل از نظر سنجش ذهنی ،کیفیت زندگی شهری تحت عنوان
رضایتمندی در تعدادی از حوزه های شهری مشخص می شود.
شرایط اجتماعیـ فرهنگی و کالبدی محیط شهری از جمله این
حوزه ها هستند .مدل های زیادی وجود دارد که روابط متقابل بین
خواص محیطی سکونتی و رضایتمندی ادراکی را توضیح می دهد،
انتخاب محیط مسکونی در رضایتمندی سکونتی تأثیر بسزایی
دارد.
همچنین می توان از شاخص جابه جايي سكونتي نیز در زمينه
ادراك هاي فردي از مفهوم عام کیفیت زندگی نام برد که به عنوان
معيار سنجش ،براي ارزيابي ميزان موفقيت ساخت و سازهاي
انجام شده به وسيله بخش هاي خصوصي و عمومي و نيز ابزار
سنجش ادراك هاي ساکنان نسبت به كفايت نداشتن وضعيت
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فعلي محيط سكونت خود به منظور بهبود شرايط سكونتي
آن ها به كار می رود (عبدل محیط و همکاران .)2010 ،ها و وبر
( )1994بیان می دارند که محیط با کیفیت باال ،احساس رفاه و
رضایتمندی را به واسطه ویژگی هایی که ممکن است فیزیکی،
اجتماعی و یا سمبولیک باشد به جمعیتش منتقل می کند (& Ha
 .)Weber,1994:102پس با نگاهی وسیع تر می توان رضایتمندی
را به عنوان معیاری عام برای سنجش ادراک کیفیت محیط مطرح
دانست.
عوامل مؤثر بر رضایتمندی سکونتی
اندازهگيري ميزان رضايت از سكونتگاه پيچيده است و به عوامل
بسياري بستگي دارد .مطالعه تحقیقهای مرتبط با ميزان رضايت
از محيط سكونتي ،نمایانگر این است كه درك ميزان رضايت از
سوي هر شخص و در شرايط مختلف شخصي ،اجتماعي ،فرهنگي،
اقتصادي و فيزيكي متفاوت است .عوامل جمعيتي ،شخصيتي،
ارزش ها ،انتظارات ،مقايسه با ساير سكونتگاه ها و اميد به آينده
را می توان ازجمله خصوصيات فردي دانست که بر رضايتمندی
سکونتی مؤثرند (گيفورد .)70:1378 ،اضافه بر این ،ويژگي هاي
شخصي و خانوار همچون سن ،جنسيت و مالكيت بر روي ادراك
كيفيت محيط تأثير مـي گذارنـد .در واقع با بیانی صریح تر و برای
مثال ،افراد مسن نسبت به جوانان و نیز آنان که وضعیت اقتصادی
بهتری دارند نسبت به دیگران از احساس رضایت سکونتی بیشتری
برخوردارند که با تعریف گیفورد به طور كلي ،افراد متمول بهتر
قادرند كه كاشانه مورد نظرشان را تهيه كنند و لذا راضيتر هستند.
در تأیید مثال باال ،كارپ و كارپ نیز در سال ( )1982تأثير سن
و جنس را بر روي ارزيابي محله يا واحدهاي همسايگي هر فرد
بررسي كرده اند که بنابر نتایج به دست آمده ،سن رابطة معني دار
خطي مثبتي با ادراك كيفيت محيط و رضايتمندي ساكنان دارد.
نتايج جنسيت تنها در سه بعد (صدا ،امنيت ،حريم) متفاوت از
يكديگر بوده اند .به طور كلي ،مردان جوان در مقایسه با زنان جوان
از شرايط زندگي شان ناراضی تر بودند ،درحالي كه براي گروه سني
مسن تر این نتایج برعکس بود (.)Carp & Carp,1982:265
همچنين مي توان عاملی همچون قیاس شرايط سكونتي ساکنین با
يكديگر و اميد به بهبود و تغییر در آینده نزدیک را به عنوان عوامل
تاثیرگذار دیگر در این بحث دانست .اینکه ساکنین در جریان
نوع و مجللبودن محیط زندگی دوستانشان نباشند ،از زندگي
در خانه های كوچك بيشتر احساس رضايت می كنند.گیفورد
( )1378معتقد است افراد ،سكونتگاه ها را با يكديگر مقايسه
مي كنند ،مانند محل سكونت فعلي و قبلي خود و همچنين با
سكونتگاه ديگران .چنين مقايسه اي مي تواند منبعي مهم براي
رضايت يا عدم رضايت به شمار آيد .به عالوه افرادي كه در انتظار
بهبود كيفي خانه شان هستند در مقايسه با سايرين كه در همان

محل زندگي ميكنند (گيفورد.)95:1378 ،
از دیگر مواردی که بسیاری از محققان بر آن هم عقیده اند
نقش همسایه و روابط همسایگی است که بیشتر از ويژگي هاي
فيزيكي واحد همسايگي درتعيين رضايتمندي ساكنان به خصوص
سالمندان نقش دارد و در واقع مركز رضايتمندي از محله و يا
واحد همسايگي است .به نظر می آید براساس نظریه ها و تعاریف
بیان شده ،رضایتمندی سکونتی به عنوان یک مفهوم چند عاملی
قابل تعریف است و تنها با یک سؤال ساده نمی توان این مفهوم
را اندازه گیری نمود .براین اساس پرسش هایی در مورد میزان
رضایتمندی ساکنین از سکونت در این مکان ،زمان مورد عالقه
ساکنین برای زندگی در این محیط ،ترجیح به زندگی مجدد در
محیطی شبیه به این و میزان پیشنهاد این مکان به دوستان بیان
کرده اند .این سؤاالت تعیین کننده و کلی دربرگیرنده مفاهیم
رفتاری ،ادراکی و عاطفی در مورد رضایتمندی سکونتی هستند.
عوامل مورد مطالعه در این دسته از پژوهش ها ،جنبه هایی مانند
مدیریت ،ویژگی های اجتماع و سالمتی ،همپای تأثیرات محیط
طبیعی مورد مطالعه قرار داده شده است که در این مطالعات چهار
حوزه مهم تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و رضایتمندی سکونتی قابل
تشخیص است :
 . 1محیط طبیعی ،محیط زیست و محیط اطراف ،شامل متغیرهایی
مانند شرایط مسکن ،واحدهای همسایگی و اطراف آن.
 . 2اجتماع و فرهنگ شامل روابط موجود در زندگی مانند روابط
خانوادگی ،روابط با همسایه ها ،مفهوم اجتماع ،رضایتمندی از
زندگی.
 . 3اقتصاد مانند شغل ،مباحث مربوط به خرده فروشی  ،بازرگانی،
تجارت و...
 .4خدمات و تسهیالت عمومی که ساکنین به آنها دسترسی
داشته باشند مانند ایستگاه های پلیس ،سیستم های اطفاء حریق،
تسهیالت مربوط به اوقات فراغت ،حمل و نقل عمومی.
بنابراین به طور خالصه می توان گفت آنچه مسلم است وجود و
میزان تأثیرگذاری هریک از این موارد بسته به منطقه مورد ارزیابی
بر رضایتمندی سکونتی و کیفیت محیط تغییرپذیر بوده اما به طور
کلی می توان بنابر آنچه که تا اینجا بیان شد ،در  3سطح مورد
مطالعه و مؤثر بر رضایتمندی سکونتی یعنی واحد مسکونی ،واحد
همسایگی و فضای شهری در گستره ای از ابعاد ذهنی تا عینی به
جمع بندی زیر رسید (جدول .)1
چارچوب پژوهش
در پژوهش رضایتمندی سکونتی ،از میان روش های سنجش
گفته شده رویکردهای مختلفی در راستای مطالعه کیفیت محیط های
مسکونی وجود دارد کــه مفاهیمی چون انســان شناســی،
معمــاری ،اقتصــاد ،طراحــی محیطــی ،جغرافیــا ،روانشناســی
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جدول  .1ابعاد و شاخصه های مؤثر بر رضایتمندی سکونتی با الهام از جدول عوامل تعیینکننده رضایتمندی سکونتی آمریگو و آراگونز .1997 ،مأخذ  :نگارنده.

و جامعه شناســی در آن پایه ای تر و مؤثرند .در اینجا رویکردهایی
همچون طراحــی کالبــدی و رویکردهــای اجتماعــی مکانــی از
میان رویکردهای مطرح را می توان قابل تفکیک دانست .در چنیــن
رویکردهایــی ،صرفــاً محیط هــای مســکونی متمرکــز نیســتند؛
بلکه بــا دیــدی فراگیرتر ،می توان متغیرهــای اجتماعــی -مکانــی
را نیــز در فراینــد ارزیابــی و بررســی کیفیــت محیــط زیســت
دخیل دانست .این روش خود شــامل رویکرد اکولوژی انســانی،
کیفیت زندگی ،شاخص های اجتماعی ،رویکرد تعاملی و رویکرد
سنجش میزان رضایتمندی می شود .همچنین در مبحث سنجش
عینی ،کیفیت زندگی شهری به عنوان میانگین وزنی سنجه های
عینی مختلف از محیط شهری نظیر نرخ بزهکاری ،میزان آلودگی
و هزینه های مسکن مشخص شده است .از نظر سنجش ذهنی،
کیفیت زندگی شهری تحت عنوان رضایتمندی در تعدادی از
حوزه های شهری مشخص می شود.
سه حوزه شهری رایج که در زمینه رضایتمندی مورد مطالعه قرار
می گیرد ،عبارت است از:
• مسکن
• واحد همسایگی
• فضای شهری
در اینجا مقیاس محدوده مورد مطالعه برای سطح رضایتمندی

سکونتی به  3محدوده اصلی واحد مسکونی ،واحد همسایگی و
فضای شهری تفکیک می شود .با توجه به ماهیت این پژوهش که
اساساً مشاهدهمحور است و ناشی از حضور نگارنده در بستر مورد
مطالعه است ،به علت محدودیت زمانی و دسترسی ها خصوصاً در
مقیاس واحدهای مسکونی ،از نتایج حاصله از منابع کتابخانه ای
و مطالعات همراستا در این خصوص استفاده شده است .معیارها و
متغیرهای این پژوهش براساس چارچوب نظری ذکر شده با تمرکز
بر موضوعاتی چون اندازه فضاهای واحد مسکونی ،طراحی واحد
مسکونی ،رابطه با همسایگان و همگونی آنها ،مشارکت اجتماعی و
حس تعلق و مسئولیت و نیز خدمات عمومی و تسهیالت کالبدی،
خدمات فرهنگی و امنیت اجتماعی ،نظام زیست مورد بررسی
قرارمی گیرد.
روش تحقیق و نمونه موردی
از آنجا که این پژوهش به توصیف و تفسیر شرایط موجود پرداخته
و وضعیت محدوده مرکزی پاریس را از نظر رضایتمندی سکونتی
مطالعه و تحلیل می کند ،بر روش تحقیق توصیفیـ تحلیلی
منطبق است ،لذا در راستای هدف پژوهش با مشاهده و ثبت
اطالعات میدانی در منطقه مورد مطالعه و نیز با رجوع به اطالعات
اسنادی کتابخانه ای و مقاالت و پژوهش های هم راستا ،اطالعات
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مورد نیاز جمع آوری و با توصیف آن ،مبانی پژوهش تنظیم
شده است .مفهوم «رضایتمندی سکونتی» در ابتدا ساده به نظر
می رسد ولی از نقطه نظرهای متفاوت ،دارای مفاهیم متفاوتی
می باشد که در این بین ،حتی برخی از نظرات با یکدیگر همسو
نیستند .از این رو سنجش رضایتمندی سکونتی و کیفیت محیط
سکونت با وجود گستره وسیع مؤلفهها و متغیرهای کیفی ،کاری
دشوار است .همچنین کمینمودن این کیفیات ،با خطا و صرف
زیاد وقت همراه است .در این پژوهش پس از انجام مطالعات و
انتخاب چارچوب نظری ،شاخص های تحقیق در سه سطح مسکن،
واحد همسایگی و محله مشخص شده و سپس برای هر شاخص
متغیرهای آن مشخص می شود .رضایتمندی از مسکن ،واحد
همسایگی و محله ،محصول رضایتمندی از متغیرهای مسکونی،
واحد همسایگی و محله ای است .عوامل مختلفی بر رضایتمندی
از متغیرهای مسکونی و محله ای تأثیرگذار است .هدف اصلی این
تحقیق تدقیق در شاخصه هایی از محدوده مورد مطالعه است
که بر تأمین رضایتمندی سکونتی ساکنان پاریس تاثیر به سزایی
دارند .نمونه موردی این پژوهش بافت مرکزی و تاریخی شهر
پاریس است .علیرغم قیمت زیاد خرید و اجاره در این بافت،
طول عمر ساختمان های مسکونی به خاطر سیاست های شهری
غالباً باالست ،اگرچه طبق آمار موجود ،برای کل خانه های شهر
پاریس 62،درصد از آن قبل از سال  1942و 20درصد آن مابین
سال های  1942تا  1979ساخته شده است و تنها کمتر از
18درصد بعد از این تاریخ ساخته شده است که در این میان دو
سوم از جمعیت ساکن در پاریس در استودیوها و آپارتمان های دو
خوابه تا  50متر زندگی می کنند.
یافته های پژوهش
بنا برآنچه که پیش تر گفته شد ،رضایتمندی سکونتی مفهومی
بسیار پیچیده است که از کنار هم قرارگیری عوامل مختلفی به

تصویر .2بافت مسکونی مرکزی شهر پاریس .عکس  :محمدمهدی شعبانی.1394 ،

وجود می آید که در سال های اخیر از جنبه های مختلفی توسط
پژوهشگران و صاحب نظران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است.
اهمیت جنبه اجتماعی همپای جنبه کالبدی در مفهوم رضایتمندی
سکونتی بیان شده است .در مقیاس سنجش رضایتمندی سکونتی
در واحد مسکونی ،مطابق پالن ها و عکس های ارایه شده و نیز
آمار موجود با توجه به کوچکبودن و نیز قدیمیبودن مسکن
بافت مرکزی پاریس ،توان پاسخگویی کالبدی خانه ها که غالباً
آپارتمان های سنتی و هوسمانی پاریس هستند مورد ابهام است.
درواقع بسیاری از پارامترهای موجود همچون طول عمر ساختمان،
ابعاد و اندازه داخلی ،ابعاد زمین ،تعمیرات و نگهداری دچار مشکل
هستند (تصاویر2و.)3
با این حال در مطالعه شاخصه های مربوط به واحدهای همسایگی
و خصوصاً در فضای شهری ،نتیجه مطالعات متفاوت از باال بوده و
عم ً
ال با سطح تأثیرگذار تری بر رضایتمندی سکونتی روبرو هستیم؛
آنچنان که نوع استفاده و کیفیت و کمیت حضور ساکنین در این
فضاها مشهود و قابل ارزیابی است .ابعاد فراوانی در گستره ذهنی تا
عینی آنچنان که در جدول  1ارایه شد در مقیاس واحد همسایگی
و فضای شهری وجود دارد که در این تحقیق به بررسی تعداد
محدودی از آن بسنده می شود.
در مقیاس واحد همسایگی و نیز فضای شهری ،همواره آنچنان که
در فرهنگ گذشته ایران نیز مشهود است ،قهوه خانه ها و کافه ها
نقش مهم و تأثیرگذاری در حیات شهری ایفا می کنند .بسیاری
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تصویر :3نمونه پالن مسکونی در پاریس .مأخذ www.notaires.paris-idf.fr، 2014 :

از روابط اجتماعی ،جلسات کاری یا خانوادگی ،بهبود روابط
همسایگی و ...در این فضاها شکل می گیرد .طبق آنچه در تصاویر
 4دیده می شود ،وجود فضاهای کافه در میان بافت مرکزی پاریس
بسیار مشهود و استفاده از آن بسیار متداول است .اگرچه این گونه

فضاها جنبه ای توریستی به خود گرفته اند اما با تعمقی بیشتر،
حضور مردم عادی و ساکنان خانه های اطراف در این کافه ها
پیداست .در واقع همین استفاده بی قید و ساده شهروندان ،غالباً
در پاسخ به عدم وجود فضای مناسب برای معاشرت های دوستانه

تصویر .4فضای شهری با قابلیت تبدیلشدن به فضاها و نشیمنهای نیمه خصوصی .عکس  :سیده فاطمه مردانی.1394،
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در خانه هاست که به فضاهای شهری آورده شده است .این اتفاق به
نوعی ابرازی است برای تأکید بر شاخصه های مؤثر در رضایتمندی
سکونتی همچون امنیت ،روابط با همسایه ها ،حس مالکیت بر
محیط ،حریم های خصوصی و ارزش های مشترک.
امکان بروز رفتارهای اجتماعی برای ساکنان هر منطقه مسکونی در
فضاهای عمومی شهر از عوامل مؤثر بر افزایش میزان رضایتمندی
سکونتی ساکنان آن منطقه است .این از آن جهت است که با
وجود بستری برای این امور شاخصه هایی همچون یادآوری و
نیز خلق خاطرات جمعی برای ساکنین مهیا می شود .همچنین
با حضور ساکنین بر امنیت فضایی افزوده و برکاهش بزهکاری
اجتماعی تأثیر مثبت دارد .آنچه در تصویر  5مشهود بوده توانش
فضای شهری اطراف بافت های مسکونی در جوابگویی به این نیاز
ساکنین است .فعالیت هایی همچون گپ و گفت ها یا نشست های
گروهی ،برگزاری موسیقی ،تأتر و هنرهای خیابانی و حتی کارهای
دستی فردی از این جمله اند .داد و ستد محصوالت فرهنگی
همچون کتاب ضمن به اشتراک گذاشتن افکار باعث به وجود

تصویر .5زندگی شهری و بروز رفتارهای اجتماعی .عکس  :سیده فاطمه

مردانی.1394،

تأثیر شاخصه های اجتماعی بر رضایتمندی سکونتی ساکنان مناطق مرکزی پاریس

محمدمهدی شعبانی 59

تصویر .6دسترسی سریع و فراگیر به خدمات حمل و نقل و خرید.
عکس  :محمدمهدی شعبانی.1394 ،

آمدن کسب وکارهای کوچک محلی است .روشن است که در این
مناطق ،اینگونه امور بر مالکیت افراد بر فضای شهری می افزاید و
باعث تعلق خاطر بیشتر شهروندان به فضای زیست شان می شود
(تصویر.)6
دسترسی به فضاهای خرید محلی ضمن آنکه به اقتصاد
ساکنین هر منطقه کمک می کند ،باعث کاهش و صرفه جویی
در هزینه های رفت و آمد شهری می شود .اگرچه در محدوده
بافت مرکزی پاریس شبکه حمل و نقل عمومی بسیار فراگیر و
فعال است و تنها به اتوبوس و تراموا و مترو محدود نمی شود
بلکه دوچرخه و خودروهای برقی اجاره ای در دسترس ساکنین
را شامل می شود .در واقع ضمن استفاده کم هزینه تر وسایل
عمومی نسبت به وسایل حمل ونقل خصوصی ،همچنان بر تعلق
خاطر و مسئولیت پذیری ساکنین هر بافت مسکونی تاکید فراوانی
می شود ،آنچنان که حوزه وسایل شخصی مورد استفاده افراد به
خانه هایشان محدود نمی شود.
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نتیجه گیری
همانطور که در این تحقیق و پژوهش های مشابه به آن اشاره
می شود ،سکونت از مهمترین و اولین نیازهای بشریت است که
در طول تاریخ مورد تغییر و بهبود قرار گرفته است .رضایتمندی
سکونتی در واقع به عنوان عامل شکل دهنده و توسعه دهنده
مسکن ایفای نقش فراوان داشته است .شناخت و بررسی
رضایتمندی سکونتی بسیار پیچیده است و زوایای فراوانی دارد
که از ابعاد کالبدی واحد مسکونی تا ابعاد اجتماعی فضای شهر را
در برمی گیرد .با بیانی واضح آنچه که باعث رضایت ساکنین یک
خانه از مسکن دلخواهشان می شود ،اندازه خانه ،تعداد اتاقها،
کیفیت ساختمان و نو یا قدیمی ساز بودن و یا امکانات به روز
آشپزخانه به تنهایی ،وابسته نیست و گستره ای بسیار وسیع تر
میان واحد همسایگی تا فضای شهری دارد .روابط همسایگی یا
همخوان نبودن همسایگان به همان اندازه تاثیرگذارند .خدمات
شهری نامناسب ،عدم رونق اقتصادی تا عدم وجود پیشینه تاریخی
منطقه مسکونی و یا شهر ،در رضایت سکونتی فرد از خانه اش
پینوشت

تأثیرگذار است.
در این پژوهش آنچه براساس مشاهده و مطالعه بافت مرکزی
پاریس ،با در نظر داشتن عوامل مؤثر بر رضایتمندی سکونتی به
نظر می آید ،این است که ظاهراً مسکن عمومی مورد مطالعه از
نظر کالبدی به خاطر محدودیت فضا و طول عمر باال به تنهایی
جوابگوی رضایتمندی سکونتی ساکنان خود نیست ،که این خود
در اثر سیاست های کالن شهریست که بررسی آن در این مقاله
نمی گنجد .در ادامه با مطالعه دیگر عناصر این مبحث ،نقش
پررنگ فضای شهری و محلی به خوبی قابل درک است .استفاده از
شهر ،پیاده رو ها،کافه ها ،پارک ها و فضاهای سبز در پر کردن نبود
فضاهای نشیمن خانگی مشهود است .خدمات گسترده حمل ونقل
عمومی و دسترسی به منابع خرید نیز در همین ردیفند .در نگاهی
کل نگر می توان گفت قوت هر دو بعد عینی و ذهنی شاخصه های
اجتماعی و شهری ،علی رغم ضعف کالبد مسکن ،موجب رونق
سکونتی منطقه مورد مطالعه است.

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی «گردشگری فرهنگ شهری» است که در سال  1394به مسئولیت آقای دکتر سید امیر منصوری در پژوهشکده نظر انجام گرفته

و نگارنده به عنوان همکار طرح در سفر مطالعاتی و برداشت های میدانی طرح مذکور به مدت  18روز به اروپای غربی (فرانسه -ایتالیا) مشارکت داشته است.
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