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 50/15/49پذیرش:  11/50/49 دریافت:
گیرد که یکی  های سکونتی، از عوامل متعددی شکل می در محیطتحقق رضایتمندی چکیده: 

های  های اقتصادی در کنار سایر مؤلفه باشد. شاخص های اقتصادی شهر می ، مؤلفهاز این عوامل

 میداان  بدر  شان، سکونتی یها محیط از ساکنان کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و غیره، در ارزیابی

 مهد   عوامدل  از یکی به عنوان هستند و مؤثر هری،ش یها بافت در جمعیت نگهداشت و جذب

شدوند. هددا ایدن مقالده،      جایی سکونتی مطدر  مدی   تأثیرگذار بر انگیاه خانوار به منظور جابه

جدایی خدانوار در    های اقتصادی بر روی رضایتمندی سکونتی و تأثیر آن بر جابده  ارزیابی مؤلفه

باشد. همچنین ایدن مقالده بدا اسدتفاده از      محله نارمک با توجه به سابقه آن در شهر تهران می

 573آوری اطالعدات ررداختده و بدا توجده بده حود  نمونده،         تحلیلی، به جمع -صیفیروش تو

 CSMشداخص   و SPSS افداار  استفاده از نرمها نیا با  دادهتحلیل و توایهررسشنامه تهیه شد. 

ونقدل و امنیدت در    های دسترسی، حمل بیانگر رضایت افراد از مؤلفه ،انوام شدند. نتایج تحقیق

محدوده و نارضایتی ردایین سداکنین از واحددهای مسدکونی، خددمات و تسدهیالت در محلده        

تمایدل   درصد عدم 8/04جایی و  درصد تمایل به جابه 2/35باشد که این مسائل سبب شده  می

 اشند.جایی مسکونی با وجود مشکالت حاضر ب به جابه

جدایی مسدکونی، محلده     های اقتصاد شهری، رضایتمندی سکونتی، جابه مؤلفهواژگان کلیدی: 

 نارمک

 JEL: N53, R22, R24, R25بندی  طبقه
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 مقدمه -1

امروزه با گسترش شهرها و بدا توجده بده ریشدرفت     

تحوالت روزافداون اقتصدادی و   سریع علوم و تکنولوژی و 

موضددوعات اقتصدداد شددهری، اجتمدداعی، درو و شددناخت 

توسدعه  نظیر رشد و  ؛. مسائلیداردریش ضرورت بیش از 

نشدینی و مهداجرت،    ونقل، مسدکن، حاشدیه   شهرها، حمل

تدر از   اشتغال و بیکاری، رفاه اقتصدادی، اسدتفاده مناسدب   

 آلودگی، تودارت و محیطی  مشکالت زیستاقتصادی، امکانات 

همگی به نوعی در قالدب مفداهی  اقتصداد    ، غیرهجهانی و 

در واقدع   .(Rhineberger, 3002)یابدد   میمعنا  ،شهری

 وتحلیدل  توایه براى از اباارهای عل  اقتصاد رشته، این در

بدرای   خانوارهدا  گیری های تصمی  به زمینه مربوط مسائل

هددای  یددک محددیط مسددکونی مطلددوب و همچنددین بنگدداه

 .(Salvesn, 3003)شدود   مدی  استفادهافتصادی در شهر 

بنابراین یکی از عوامل اساسی تأثیرگذار در رضدایتمندی  

هدای   جایی سکونی و همچنین جابههای م خانوار در محیط

موضددوا اقتصدداد شددهری اسددت. رضددایتمندی    ،شددهری

ای از خشنودی فرد یا اعضای یک خانواده  سکونتی، درجه

باشد که با توجه به وضعیت جداری محدیط سدکونتی،     می

کده نده تنهدا     (Davies et al., 3000)شدود   تعریف مدی 

 بلکه دربرگیرندده  ؛شامل رضایتمندی از واحد مسکونی است

باشدد   سکونت نیدا مدی  رضایتمندی از منطقه و محل 

(Ogu, 3003) ،برداشدت افدراد از مفهدوم     و نتیوه آن

(. Djebuarni & Al-abed, 3000)کیفیت زندگی است 

جایی مسکونی نیا این مفهوم، واکنشدی   در مطالعات جابه

است که خانوار نسبت بده مسدائل مربدوط بده مشدکالت      

دهد. این مسائل زمدانی   محیط مسکونی، از خود نشان می

گیرند که وضعیت فعلی محیط مسدکونی افدراد    شدت می

تواند  های آنان را تأمین کند و به تدریج می نتواند خواسته

 ، اهدداا هدا  مداوم خواسته تحریک و د نارضایتیمنور به ایوا

 (Coulter et al., 3022).جاشدونده گدردد    و انتظارات جابه

تدرین   مختلفدی دارد کده مهد     مسکونی، دالیل جایی جابه

این نظریات، بر نظریه انتخاب عقالنی، مبتنی هستند. بدر  

هایی هستند که   جاشوندگان، افراد و گروه همین مبنا جابه

به زندگی اقتصدادی بهتدر،    دستیابی برای عقالنیبه طور 

(. مبندای ایدن   2583زاده،  شدوند )ابدراهی    برانگیخته مدی 

ها بدرای بده حدداکرر رسداندن      نظریه، این است که انسان

زنند تدا   جایی می سود و کاستن ضرر، دست به کنش جابه

شددرایط زندددگی خددود را بهبددود بخشددند. در  نددین      

زندگی مانند: مسکن و امکانات هایی، شرایط بهینه   تحلیل

رفاهی، کیفیت زندگی و منالت اجتماعی، مبناهایی برای 

 جاذبده و  مدوارد  باشند و بر همین مبندا،  تعیین مقصد می

شوند. حال این  ارزیابی می مقصد، و مبدأ یها مکان دافعه

های اقتصادی شدهر، تدا    شوند که مؤلفه ها مطر  می سؤال

هدای   ایتی ساکنین از محدیط  ه میاان بر رضایت یا نارض

توانند  ها می گذارند و آیا این مؤلفه شان، تأثیر می مسکونی

 جایی مسکونی خانوار باشند.   عاملی کلیدی بر جابه

شهر تهدران، از   8و  0واقع در منطقه  ،محله نارمک

تدوان براسداآ آن،    های نسبتاً قدیمی است که مدی   محله

های اقتصادی تأثیرگدذار بدر     ار وب منسومی از مؤلفه

جایی مسکونی را مبتندی بدر دیددگاه     رضایتمندی و جابه

مطالعه کرد. بر این اساآ، ابتدا مفاهی  اصدلی و   ،ساکنان

هدای   شدوند، سد د دیددگاه    بنیادین تحقیق، تعریف مدی 

جدایی   مختلف در خصوص رضایتمندی مسدکونی و جابده  

سددکونتی خددانوار از منظددر شددهری مددورد بررسددی قددرار  

گیرند. در ادامه با توجده بده تودارب موفدق جهدانی و       می

مدددل تدددوین شددده بددرای نموندده مددورد مطالعدده، میدداان 

جایی بدا اسدتفاده از    رضایتمندی و تمایل ساکنان به جابه

 گیرند. تحلیلی، مورد ارزیابی قرار می روش

 

 پیشینه تحقیق   -0

جدایی و رضدایتمندی از    مطالعات مربدوط بده جابده   

، های گوناگون فرهنگی، ندژادی  های مسکونی، از جنبه محیط

 اقتصادی یا از دیدگاه نوا واحد مسکونی، امکانات آن، محلده 
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. (Pettit, 3002)گرفتده اسدت   و غیره، مورد بررسی قرار 

در  2جایی، مطالعات تأثیرگذار روسدی  مورد دالیل جابه در

در این حوزه  انوام شده، جاء اولین مطالعات 2533سال 

باشد؛ وی بیان کرد که تحرو، تابعی از ساختار خانوار  می

و  2بددر روسددی، صددبا   باشددد. عددالوه و تغییددرات آن مددی

و دوو  2574در سدال   5، اس یر2595همکارانش در سال 

بددر مسددائل  ، عددالوه2444در سددال  0کمچددی و برکددو

به مسائل مربوط به اقتصاد شهر و خانوار )حق  اجتماعی،

 3. بارتدل جایی ررداختندد  رآمد( در جابهتصرا مسکن و د

ارتباط مربتی بین کار  ،(2442 ،2555) 9 ان و (2575)

یافتندد.   آمریکدا  جایی مسکونی در ایداالت متحدده   و جابه

ای  نیا بده نتیوده   2442 در سال 7تیلور و همچنین بوه 

بر همین  .(Lersch, 3022)مشابه در انگلستان رسیدند 

در  ون و 2555همکدارانش در سدال    و 8امدرن  اساآ، ون

 بدین  انفعداالت  و فعدل  از برخدی  2442سال نیا در  5ولیست

 از اسدتفاده  را بدا  مسدکونی  جدایی  جابده  و جایی شغلی جابه

 به توجه امروزهبررسی کرد.  در هلند ،24جوو جست تئوری

های رفت و آمد )از نظر فاصله و زمدان( و    گونگی هاینه

شغل یا نقل مکدان، اهمیدت    تأثیر آن بر گرایش به تغییر

دو ندانی ریدا کرده است. ولیست در رساله خدود نشدان   

جدایی   جابده  موجدب افداایش   طوالنی، آمد و رفت داد که

 و رضدایتمندی مسدکونی   در اندکی تأثیر شود و شغلی می

، 2در جددول   .(van der Vlist, 3002)دارد  جایی جابه

هدای   برخی از مطالعات انوام شده در زمینه تدأثیر مؤلفده  

جدایی مسدکونی، توضدی      اقتصادی بر رضایتمندی و جابه

 داده شده است. 

 

  نظران های مورد توجه از دیدگاه صاحب مروری بر ادبیات موضوع و یافته -1جدول 

 های مورد مطالعه محققین شاخص متغیرها پژوهشگران
Rapoport (2711), Rossi (2790), Dieleman & 

Mulder (3002), Turksever & Atalik (3002), 

Ibrahim & Chung (3002), Clark & Huang, 

(3002), Fang (3002), Santos et al (3001), Das 

(3009), Apparicio et al (3009), Diaz-Serrano & 
Stoyanova (3007) 

 مسکن

هر اتاق، تعدداد اتداق در هدر واحدد      شامل ابعاد کالبدی محیط مسکونی؛ مانند تعداد نفر در

هدای دولدت محلدی در ایدن      مسکونی و غیره را مورد ارزیابی قرار دادند که ناشی از سیاست

 ای برخوردار است. ها از نابرابری ویژه این شاخص ،باشد و در سط  محالت زمینه می

Burgess (2721), Giddens, Anthony(2792), 

Ibrahim & Chung (3002), Burfeind, W, James 

and Dawn Bartusch (3002) Santos et al (3001), 

Li & Wang(3001), Das(3009), Apparicio et 

al(3009), Akers, L, Ronald and Christine, s, 

Sellers (3007) 

 امنیت

 هبد  و دهدد  مدی  کداهش  را شدهری  ناحیده  سکونتی، ثبدات  این محققین معتقدند که تحرو

 زمدان  خویشداوندی،  ریونددهای  و هدای دوسدتانه   شبکه از ریروی در دهد نمی اجازه ساکنان

 شدود و محدالت   مدی  محلده  بده  تعلق کاهش حد سبب موضوا، این کنند که س ری را بیشتری

 باشند. نمیها  رارو و ها خیابان مانند ؛عمومی نواحی در مؤثر جمعی های اعمال کنترل به قادر

Lawrence & Pivo (2711), Belezer (3003) 

Holmgern (3023), Madanipour (3002) 

نقل  و حمل

و 

 دسترسی

تواند کمک بارگی در راستای بهبود کیفیدت زنددگی    می ،نقل و توجه به داشتن شبکه حمل

تواندد   کند. فاصله میان محل کار و سکونت بر روی رضایتمندی مسکونی، تدأثیر دارد و مدی  

 جایی مسکونی خانوار باشد.   عامل مؤثری برای جابه

Wheeler & Muller(2792), Marcotullio(3002), 

Astanifar & Samet (3002), Richards et al 

(3001), Das (3009). 
 

تسهیالت 

 و خدمات

 توزیدع خددمات   اگدر  اسدت.  شدهری  خددمات  توزیدع  جایی، جابه بر تأثیرگذار عوامل از یکی

اسدتفاده   مورد شهری فضاهای و شده توزیع های کاربری مناطق، نیازهای با متناسب شهری

 شود. دیگر مناطق در تراک  جمعیت افاایش باعث تواند می نباشد، شهروندان
Briassoulis (3000), Jokish (3003), Lopez 

(3002), Koomen et al (3001), Nigal et al 

(3009) 

کاربری 

 اراضی

 بدا  مدرتبط  یها مدل وها  تئوری و اثرگذار عوامل، زمین کاربری اتاین رژوهشگران به تغییر

 دانند. تأثیرگذار می مه  عوامل از جایی را جابه ویژه به جمعیتی، تغییرات ررداخته و آن،
 

 منبع: )مطالعات نگارندگان(

 

 

2- Rossi 

3 -Sabagh  

2- Speare 

2- Do kmeci and Berkoz 

5- Bartel 

2- Chan 

1- Buhm and Tylor 

9- Van Ommeren 

7- van der Vlist 

20- Search Theory 
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رابطده بدین مدداخالت     2552در سال  2استراسمن

سدازی کدرد    جدایی مسدکونی را مددل    و جابه بازار مسکن

(Strassmann, 3000) 2442در سدال   . همچنین  دان 

 جدایی  روی جابده  بر مسکن منفی بازار یها شوو تأثیرات

از  مطالعات . این(Chan, 3002)بررسی قرار داد  را مورد

دهندده  گدونگی    هستند که نشان این لحاظ حائا اهمیت

 ها تحدت تغییدر در شدرایط    جو و ارزیابی فرصتو فرایند جست

توجده بده    بدا  مسکن بازار دیگر، مطالعات در. بازار هستند

و تحلیل شده اسدت  و سط  درآمد خانوار، تعریف و توایه

جایی  های مالی بر روی جابه  گذاری محدودیت تأثیر  گونگی

بدا   .(Alkay, 3022)اندد   مسکونی، مورد بررسی قرار گرفته

 تدأثیر  مدورد  در موضدوا ادبیدات   روزافاون این وجود، رشد

مسدکن و تغییدرات    شرایط بازار مسدکن محلدی در انتخداب   

 وجدود  مسدکن  بازار گسترده این شرایط محلی در جریان

 وها  خانواده و افراد رفتار بین رابطه مفهومی، نظر از .دارد

تغییرات در طول زمدان و فضدا در ادبیدات هندوز روشدن      

همچندین   .(Dieleman & Mulder, 3002)باشد  نمی

جدایی دارد و   رابطه مربتی در احتمال جابده  ،سرمایه

باشددند،  خانوارهددایی کدده دارای درآمددد بدداالتری مددی

 مسکونیشدان  برای حرکت از محیط بیشتری احتمال

 زاغده  از هاخانوار جایی جابه احتمال مرال، دارند؛ برای

انداز منظ  ساکنان  رد افاایش به رسمی، مساکن بازار به

  (Lall et al., 2449). شود مرتبط می

بدده ایددن   2442همکددارانش در سددال   و 2رددارکر

 درآمدد نسدبت   هدای کد    دند کده سداکنان محلده   یرسد نتیوه 

کنندد،   هدای مرفده زنددگی مدی     محلده  در که به کسانی

 در همچندددین نارضدددایتی  دارندددد،نارضدددایتی بیشدددتری  

 اسددت بیشددتر بدداال، تددراک  بددا مسددکونی یهددا محلدده

(Clark, 3002).  
 

 

                                                           
2- Strassmann 

3- Parker 

 مبانی نظری -3

هدای   رضایتمندی سکونتی، مفهومی است که از رشدته 

ریدای،   شناسدی، روانشناسدی، برنامده    مختلف اقتصداد، جامعده  

و دارای  (Galster, 2791)جغرافیا و غیره شکل گرفته است 

باشددد. در واقددع، رضددایتمندی  سدداختار ادراکددی ریچیددده مددی

سکونتی، واکنش ساکنین نسبت به محیط زندگیشدان اسدت   

هدای   ینه، محیط مسکونی، صدرفاً اجداا و مؤلفده   که در این زم

بلکه عوامدل اجتمداعی و اقتصدادی را نیدا      ؛باشد کالبدی نمی

. (Chapman & Lombard, 3002)دهددد  روشددش مددی

رفددتن کیفیددت محیطددی و تحقددق  رضددایتمندی، سددبب بدداال

 (Nurizan & Hashim, 3002)گردد  های شهری می  آرمان

هدای شدهروندان    تواناییها، نیازها و  و ناهماهنگی میان آرمان

جدایی   در انتخاب محدل سدکونت، موجدب نارضدایتی و جابده     

همچندین انتخداب    (Mohit, 3020). شدود  سکونتی آنان می

، های متعددی بر شکل و کالبدد شدهر   محل سکونت، از جنبه

 جدایی  نرخ بداالی جابده   آن، از جمله ریامدهایتأثیر دارد که 

هدای مسدکونی و    گیری خوشه مدت، شکل خانوارها در طوالنی

رویی شهری است که مشکالت متعددی را در  افاایش رراکنده

بدر   (Aiello et al., 3020).کندد   جوامع شهری ایوداد مدی  

ها و نحدوه توزیدع جمعیدت     جایی مبنای نظریات شهری، جابه

اجتماعی؛ مانند: قومیت و  -رهای مختلف مکانیمتغی براساآ

نژاد، اشتغال، درآمد، طبقده شدهری، فاصدله از مرکدا شدهر و      

شدوند کده تعددادی از ایدن عوامدل       مسائل طبیعی، تبیین می

تأثیرگذار بر تحرکات مسکونی مانندد: محدالت مرفده شدهر و     

های کالبدی با برنامه، بافت شدهر بده لحداظ     ساختار و ویژگی

هدا بده مراکدا خددماتی، در      منیدت محلده، دسترسدی   قدمت، ا

 بندی تصمیمات، مؤثر هستند.   اولویت

جدایی مسدکونی، دارای    بررسی رضایتمندی و جابه

ن دخیل هسدتند  قه طوالنی است و عوامل زیادی در آساب

که هر کدام به سه  خود در این نگرش و تصدمی  نقدش   

، ندژادی و  بر ابعاد کالبدی، فرهنگی، اجتماعی دارند. عالوه

شاید بتدوان گفدت مقولده اقتصداد شدهری، تدأثیر        ،قومی
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جدایی خدانوار دارد.    بساایی در رضدایت سداکنین و جابده   

 اقتصاد شدهری، علمدی اسدت کده بده مطالعده اقتصدادى       

ای از اقتصاد خرد اسدت   رردازد و شاخه مناطق شهری می

 شدود  اقتصداد تعریدف مدی   که بر مبنای تقاطع جغرافیدا و  

(Hart, 3020.)  ، و شددهر فضددای  سدداختار ایددن علدد 

نی خانوارهدا و مؤسسدات اقتصدادی را    گاینی مسکو کانم

 ،هدا خانوار .(Colin, 2752)دهدد   قرار مدی  مورد مطالعه

های خود را به منظور حداکرر کدردن مطلوبیدت و    انتخاب

و بدرای کسدب    دهندد  شدکل مدی  هایشدان   تأمین خواسته

جدایی   رضایتمندی از محیط مسکونیشان، دست به جابده 

هدای    هدا کده بده دالیدل و انگیداه       جایی زنند. این جابه می

گیرندد، نقدش    فردی، اجتمداعی و اقتصدادی صدورت مدی    

 ایفا شهر، فضایی ساختار گیری یا تغییر ای در شکل عمده

شددهر هسددتند  رویددایی یهددا جنبدده از کننددد و یکددی مددی

(Bastanifar & Samet, 3002). اقتصاد شهری را 

د کده  به شش حوزه مرتبط با یکدیگر تفکیک کدر توان  می

 عبارتند از:

رشد سریع جمعیت در شهرهایی که کار و اشتغال: 

دارای درآمددد رددایین و دوگددانگی در تکنولددوژی هسددتند، 

های موجود  ها و روش کند. مدل بازارهای دوگانه ایواد می

بیشدتر بده بدازار رسدمی و     برای تحلیل و توسعه شهری، 

متشکل نیروی کار نظدر دارندد. در ایدن  دار وب )بدازار      

تدرین عامدل در    رسمی(، سفرهای کداری در شدهر، مهد    

تدرین   مهد  د و ند رو های اقتصاد شهری به شدمار مدی   مدل

 .شود ونقل مدحدسوب می حمل ،فعالیت

تغییر کاربری زمین، امروزه  کاربری اراضی شهری:

به عنوان یکی از فرایندهای مؤثر در فضای شدهر، مطدر    

هدای انسدانی    است. این تغییرات که غالباً در اثدر فعالیدت  

 توجهی بی ای اصولی،ه دهند، به دلیل نبود برنامه روی می

تدرین   زیسدت، بده یکدی از مهد      توسعه رایدار و محیط به

اند )روراحمدد   معضالت شهرها در فضای نوین تبدیل شده

(. از آنوددا کدده تصددمیمات خانوارهددا و 2554و همکدداران، 

یابی در شهرها، الگوهای شدهری و   مکانها در زمینه  بنگاه

توانند  دهند، این تصمیمات می را شکل میکاربری اراضی 

)از  اراضدی  کداربری  موجب تغییدر  تا میاان قابل توجهی،

 شدهری،  یهدا  کاربری به های کشاورزی( بین رفتن زمین

 شددهری، محدیط  آشدفتگی  نشدینی،  گیدری حاشدیه   شدکل 

و در نهایدت   ارائه خدمات شهری و نارضایتی ساکنین عدم

شددهرهای تغییددر شددکل شددهرها از حالددت متمرکددا بدده   

بدا توجده بده ندژاد، درآمدد و        گاینی غیرمتمرکا و جدایی

  (.2589همکاران، و شوند )خاک ورسط  سواد 

یکدی از   شهری،ونقل  حمل: و دسترسی ونقل حمل

 دسترسد   تواندای   بر موضوعات اقتصاد شهری است؛ زیرا

های مختلف، تأثیر گذاشدته و از آن طریدق نیدا بدر      مکان

در ایدن   گذار اسدت. تأثیرالگوهای کاربری اراضی در شهر 

راهکارها برای حل مسئله ازدحام شدهری  از برخی  ،حوزه

ونقل شدهری،   ونقل عمومی در سیست  حمل و نقش حمل

 بدر  مبتندی  توسعه .(2588د )هادی زنوز، نشو می رسیبر

 توسدعه شدهری   الگوهدای  ای از نمونه همگانی، نقل و حمل

اوایل قرن  نوزده  و قرن اواخر در بار اولین برای که است

اسدددتفاده شدددده اسدددت  ،بیسدددت  مدددیالدی در آمریکدددا

بدر   فرض اولیه از توسعه، مبتندی   (.2583نورمحمدزاده، )

 در سدکونت  از نقل همگانی، افداایش رضدایتمندی   و حمل

 عمدومی  ونقدل  هدای حمدل   ایسدتگاه  های همووار محدوده

  ندین  ضدروری  و اولیده  مقدمات نکردن فراه  اما است،

 آوردن مشددکالت بده وجدود   ضدمن  تواندد  مدی  ،ای توسدعه 

کدداهش  در، اقتصددادی و اجتمدداعی کالبدددی،، ترافیکددی

زادگددان و  باشددد )عبدداآ مددؤثر نیددا سددکونت از رضددایت

 .(2585همکاران، 

 ارتباط و شهری جرای  مسئله حوزه، این درامنیت: 

بین جرم و جنایت و دو مسئله دیگر شهری؛ یعنی فقدر و  

 ارنسدت  .(2588)هادی زنوز، شود  سوادی، بررسی می ک 
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 نظریده  براسداآ  یکی از اولین محققینی بود که، 2برگد

هدای   ای شهری، به تبیدین  رایدی وجدود آسدیب     منطقه

 ررداخدت.  مناطق برخی از در شهری، ای اجتماعی منطقه

و هدددا  محدددیط در برخدددی شدددرایط وجدددود او نظدددر از

 یهدا  آسدیب  بدروز  بده  منودر  مسدکونی،  هدای  جدایی  جابه

 (.Parker, 3002)شود  می اجتماعی

بسدتگی   انتخاب مسکن، به انتخاب مکدان : مسکن

جایی نددارد )هدادی زندوز،     قابلیت جابهزیرا مسکن  ؛دارد

مسکن، محله و منطقه افراد، متغیرهای مؤثر بدر  . (2588

بنددی   هستند و ابعداد مربدوط بده طبقده     2کیفیت زندگی

متدأثر از اقتصداد شدهری و    دهندد و   می  اجتماعی را شکل

در  (Schmitt, 3007).باشدند   های عمومی مدی  سیاست

شدود   این موضدوا ررداختده مدی   این حوزه به بررسی 

 گونه و  استکه  را مسکن از دیگر کاالها متفاوت 

توانندد مدؤثر    های مرتبط با بخش مسکن می سیاست

از طرفددی دیگددر، بددا رشددد فااینددده    واقددع شددوند،  

دهده گذشدته، مسدکن بده یکدی از       شهرنشینی در  ند

ترین نیازهای جمعیدت شدهری تبددیل شدده اسدت       مه 

(Biderman, 2712) شهرها به عندوان بسدتر زیسدت     و

مسکن بدر  بشر، نقش اساسی در ایواد رضایتمندی دارند. 

ریای؛ مانند کیفیت زندگی، ندرخ   های مه  برنامه شاخص

گدذارد   بینی تقاضای مسدکن تدأثیر مدی    جایی و ریش جابه

.(Djebuarni & Al-Abed, 3000)  
 در کدده دیگددرى مبحددث: تسهههیالت و خههدمات 

بده آن توجده شدده و تحقیقدات     مطالعات اقتصاد شهری 

 موضدوا  اسدت،  انوام شده آن زمینه ای در نسبتاً گسترده

های عمومی، خددمات رلدید،     تسهیالت شهری )کتابخانه

نشانی، بیمارستان و مددارآ( اسدت. تسدهیالت     آتش

توانند نقش بسیار مهمدی در رضدایتمندی    شهری می

مسکونیشدان داشدته باشدند و    های  ساکنین از محیط

                                                           
2- Ernest Burgess 

3- Quality of Life 

جدایی خدانوار تلقدی گردندد      مهمی در جابده  تاًنسبعامل 

(Mohit, 3020.) توانندد   تسدهیالت مدی   بسیاری از این

 ایدن  آنهدا  همده  خصوصی یا عمومی باشند، امدا اشدتراو  

فضدای    ای شبکه آنها، تولید های  محل یاها  مکان که است

هدا،   آن مکدان  بده  آسدان  دسترسد   که آورند می وجود به

در  خددمات  توزیدع  .(2588زندوز،  )هادی ارزشمند است 

 اسدت، بدر   اکولوژیدک  گاینی جدایی بارز نتیوه که شهرها

شددهری،  نددواحی و مندداطق در توزیددع فضددایی جمعیددت

مناسب و بهینه امکانات  توزیع نتیوه، در است. تأثیرگذار

 مناطق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی در میان

هدا   جلوگیری از نابرابریترین عوامل  یکی از مه  نواحی، و

 رهنده  در جمعیت مناسب توزیع فضایی و و شکاا توسعه

  (Marcotullio, 3002). است سرزمین

طددور کدده اشدداره شددد اقتصدداد شددهری،      همددان

و بده  اسدت   هاقتصاد و جغرافیدا را بده یکددیگر ریوندد داد    

هددای جغرافیددایی یددا مکددانی خانوارهددا   بررسددی انتخدداب

هایشددان  بددرآورد خواسدته بدرای رسدیدن بدده مطلوبیدت و    

هدای   ردردازد. بده عدالوه اقتصداد شدهری، ناکارآمددی       می

هددای  سیاسددتهددای مکددانی را تشددخیص داده و  انتخدداب

هدای کارآمدد    عمومی جدایگاین بدرای گسدترش انتخداب    

. حددال ایددن انتخدداب و دهددد مددیقددرار را مددورد بررسددی 

منودر بده بهبدود     اسدت  ممکدن  ،جدایی  هدا برای جابده 

، منفددی تغییددرات اسددت ممکددن زندددگی شددود و گدداه 

 ارمغدان  بده  زنددگی را  یهدا  از زمینده  در برخدی  ک  دست

دهددد کدده  جددایی رخ مددی بیدداورد. بنددابراین زمددانی جابدده 

هددای تأثیرگددذار   رضددایت سدداکنین براسدداآ شدداخص  

کالبددددی، فرهنگدددی، اجتمددداعی، ندددژادی، اقتصدددادی و 

غیره، د دار تغییراتدی شدود )البتده در مدواردی نیدا بده        

  .(Lu, 2777) گیرد( می اجبار صورت

هددای  ، مدددل مفهددومی تددأثیر مؤلفدده  2در شددکل 

نشددان  ،جددایی مسددکونی اقتصدداد شددهری بددر روی جابدده 

 داده شده است.
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 جایی مسکونی های اقتصادی شهر بر روی جابه مدل مفهومی تأثیر مؤلفه -1شکل 

 های نگارندگان( منبع: )یافته

 

 روش تحقیق   -9

هدای   هدا اصلی تحقیدق، بررسدی تدأثیرات مؤلفده    

جدایی   اقتصادی بر میداان رضدایتمندی سدکونتی و جابده    

خددانوار اسددت. متغیددر وابسددته، رضددایتمندی مسددکونی و 

های اقتصاد شهری، مرتبط با این  جایی است و مؤلفه جابه

دو مفهوم در محله نارمک تهران هستند. از روش تحقیق 

تعریدف   ریشدین،  تحقیقدات  و مندابع  برای مرورتوصیفی، 

کمدک   به ها گردآوری داده و نظری مفاهی ، تدوین مبانی

ای و عملیدات میددانی، اسدتفاده شدد.      کتابخانده  مطالعات

اسدتفاده   با رضایتمندی، همچنین در این رژوهش، میاان

ایددن روش از طریددق  غیرمسددتقی ، ارزیددابی شددد. از روش

ایتمندی های اقتصادی مرتبط با رضد  بندی شاخص تقسی 

 مسکونی در محدوده مورد مطالعه، در دو سدط ، صدورت  

گرفت: در سدط  اول، مؤلفده بده شدش معیدار )اشدتغال،       

ونقل و دسترسدی، امنیدت، مسدکن،     کاربری اراضی، حمل

خدمات و تسهیالت(، تقسی  و در سط  دوم نیا هرکددام  

 جامعده از این شش معیار به زیرمعیارهایی تقسی  شدند. 

و حود    است محله نارمک ساکنین شامل، تحقیق آماری

نفری بدرآورد   25044حدودی  جمعیت به نمونه با توجه

اسدت و بدرای سدنوش     تصدادفی  گیری، نمونه شد. روش

 درو نیدا  از مقیداآ سدنوش لیکدرت     ،کیفدی  متغیرهای

 گامدا  و دو خی ی آماریها آزمون از ،ها یافته وتحلیل توایه

با توجه به اینکده تعدداد خانوارهدای سداکن      .شد استفاده

محله مورد مطالعه زیاد است و بررسی نظرات و اطالعدات  

 درصدد تغییر محل

  های اقتصادی شهرمؤلفه

و دسترسینقل وحمل امنیت نیروهای بازار خدماتتسهیالت و    کاربری اراضی مسکن 

مندیرضایتعدم مندیرضایت   

هاها و آرمان تطابق خواسته  

 سازگاری با محیط مسکونی

 ماندگاری از محیط مسکونی

 تأثیر بر آستانه پذیرش خانوار

های بهترجستجو برای گزینه  

هاارزیابی گزینه  

هابازنگری در آرمان  

محل فعلیماندن در   

جایی محل سکونتجابه  
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اسدتفاده   ،باشد، از فرمول تعیین نمونه فرسا می آنان طاقت

 حود   کدوکران، شد و با استفاده از فرمول تعیین نمونده  

 کدردن  کمّدی  نفر برآورد گردید. شیوه 573جامعه آماری 

با استفاده از روش مستقی  ررسشدنامه   ها نیا این شاخص

ها نیدا بده دو بخدش سدؤاالت شخصدی و       بود. ررسشنامه

تددوین   5هدای جددول    اقتصادی خانوار با توجه به مؤلفه

 شده است.

   
  3  3 

 3(  2)  3  3
                             

   
37221(3 59)3  (2 95)3 

(0 05)3(37221) (3 59)3  (2 95)3 
 215 

هددای  ا بایددد جدداء اولددین شددهرو نارمددک رمحلدده 

 جنوبی -شده با ساختار منظ  شبکه معابر شمالی طراحی

هدایی کده در     مراتب دانست. اولین قسمت دارای سلسله و

نبدوت   میددان  و دفتر ، ایستگاهندمحله نارمک شکل گرفت

. این محله توسط بارگراه رسالت بده  ند)هفت حوض( بود

 0 از آن در منطقده قسدمتی  شدود.   دو بخش تقسدی  مدی  

شدهرداری   8شهرداری تهران و بخش بارگتر، در منطقده  

امددا هددر دو را بدده نددام نارمددک  ،تهددران واقددع شددده اسددت

در واقع، بارگراه رسالت باعث تغییر و جدایی  شناسند؛ می

 0منطقده  قسمتی کده در  قابل توجهی در این محله شد. 

بدان  شهرداری قرار گرفته، در حال حاضر از شمال به خیا

فرجام، از جنوب به بارگراه رسالت، از شدرق بده بارگدراه    

بده خیابدان هنگدام خدت       شهید باقری و از جهدت غدرب  

صدنعت، از   محله نارمک از شمال با محله علد  و  .شود می

شدهرداری تهدران، از طدرا شدرق بدا       8 جنوب با منطقه

 دلیل داشدتن محله نارمک به . همسایه استمحله کاالد، 

شدناخته   ،هدای مدنظ    بنددی  با و خیابانهای سرس میدان

نارمک با نام فعلی نبدوت، مرکدا   میدان اصلی  .شده است

. ایددن میدددان دارای اصددلی و نشددانه ایددن محلدده اسددت  

رو در گذشدته آن   حوض متصل به ه  است و از این هفت

خواندند. همچنین سایر اطالعات  حوض می را میدان هفت

و  2 نقشهنارمک در ای و نقشه مناطق تهران و محله  رایه

 وضدعیت  ،5در جددول   نشان داده شدده اسدت.   2جدول 

، ارزیدابی شدده   SWOTبراسداآ تکنیدک    محدوده فعلی

  است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات کل محدوده -1نقشه 

 (1310، 1)گزارش طرح تفصیلی منطقه  منبع:
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 اطالعات کل محدوده  -0جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (1310، 1منبع: )گزارش طرح تفصیلی منطقه 
 

  SWOT تکنیک از استفاده با مطالعاتی محدوده ارزیابی -3 جدول

(1310 ،1 منطقه تفصیلی طرح گزارش)منبع: 

 کمیت ای های پایه شاخص

ص
شاخ

 
ی 

ها
حله

ی م
ی و کالبد

صاد
ی، اقت

اجتماع
 25057 جمعیت 

 8075 شاغل

 5258 تعداد خانوار

 20/5 بعد خانوار

 2535 تعداد واحد مسکونی موجود

 205 متوسط تراک  ساختمانی مسکونی

 294 متوسط مساحت قطعات مسکونی

 2/2 تراک  خانوار در واحد مسکونی

 257 تراک  ناخالص جمعیتی

 24292 شاغلین تعداد

 244 متوسط مساحت قطعات

 7/5  نسبت ساکن به شاغل 

 تهدید

 نبود سیست  فاضالب شهری 

 ها گسستگی بافت توسط بارگراهو  شدن قطعه  ند 

 محور کارایی تواری عدمدماوند و  صنعتی از محور های رشد فعالیت 

 محالت شهر تهران در ساخت مناسب برای نوسازی نبود الگوی 

 برخی از اقدامات مسئولین و متولیان محلی ناباوری مردم نسبت به 

 فرصت

 شریانی محصور بودن محله توسط معابر 

 دماوند کریدور خیابان افاوده طر  موضعی مندی محله از ارزش بهره 

 شهری و برون شهری مسافربری درون رایانهسریع به  دسترسی 

 دسترسی به ایستگاه مترو 

 و جنوبی منطقه های شمالی های در لب های فرامنطقه وجود کاربری 

 فرسوده یها بافت نوسازی امکان 

 اجاره و خرید برای ارزان مسکن و زمین وجود 

 ارزان کار نیروی و جوانان وجود 

 جنوب سمتاز  25 منطقه با بالفصل محله هموواری 

 های زلاله گسل وجود عدم 

 ضعف

 اراضی به مسکن )دو برابر متوسط شهر( درصد 34حدود  اختصاص 

 مراتب شبکه در معابر نبود سلسله  

 ای در محدوده کمبودهای خدمات محله 

 نفوذرذیری نامناسب محالت 

 ریادانگی و نارایداری سازه 

 ها زیرساخت کارایی مناسب شبکه عدم 

 قوت

  با ارزش و تاریخیوجود بافت 

 مرور در محدوده و عبور شده مناسب داخلی طراحی شبکه وجود 

 محدوده در طوالنی سکونت سابقه  

 یکدیگر با ساکنان بیشتر آشنایی  

 ای مانند داروخانه و حوزه علمیه منطقهفراهای  وجود کاربری 
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 های تحقیق   یافته -0

 تحلیدل بدا  و ا رژوهش، فرایند توایهبا توجه به هد

و سد د   صورت گرفتده  ،ها استفاده از ررسشنامه و تحلیل داده

هدای آمداری    مبنای تکنیکها بر  ، دادهSPSSافاار  از طریق نرم

. بده  اندد  هدعاملی و رگرسیون، ارزیابی ش میانگین، تحلیل مانند:

منظور دسدتیابی بده نتدایج کداملی در سدنوش رضدایتمندی       

جایی خانوار در محله نارمدک،   و تأثیر آن بر جابه سکونتی

شناختی زیر انوام شد. در این مرحله رد از  فرایند روش

افداار   هدا در ندرم   له نارمک، دادهدر محررسشنامه  573توزیع 

SPSS انوام شد. در مرحله نخست بدرای    و تحلیل وارد

های مورد مطالعه در  اخصرضایتمندی از شمیاان  شناسایی

مسکونی در نمونه موردی، میانگین هر  جایی جابه ارتباط با

 ها ارائه شد.  یک از شاخص

 های اقتصادی مرتبط با رضدایتمندی  در بررسی شاخص

گین دسترسی به خددمات و تسدهیالت بدا میدان     ،مسکونی

عدین حدال   در  وساکنین  باالترین میاان رضایتمندی 0/5

میدانگین   دهندده حدداقل   شاخص وضعیت مسکن محله، نشان

از تدراک    ناشی ،باشد. این حداقل رضایتمندی رضایتمندی می

بده کاررفتده در    رضدایتمندی از مصدال    باالی مسکونی و عددم 

دسترسدی و   باشد. در ارتباط بدا متغیدر   مسکونی می های مکان

ونقدل، بده دلیدل قرارگیدری ایسدتگاه اتوبدوآ تنددرو و         حمل

در بخدش   .برخدوردار اسدت   یایستگاه مترو، از رضایت مطلدوب 

فراغدت و   اوقدات  گدذران  و تسهیالت، کمبود امکاناتخدمات 

روشیده، ناکافی بودن سدرانه فضداهای   سر ورزشی فضاهای

در مقایسده بدا اسدتانداردها، از دالیدل      هندری  و فرهنگی

باشدد. بخدش    نارضایتی از خدمات و تسهیالت محلده مدی  

تراک  باالی مسکونی و وجود  شد  ندا ر بدا    امنیت به دلیل 

، از سط  مناسبی برخوردار اسدت،  2جاکوبا توجه به نظریه

 بدروز  یها زمینه های انوام شده، ساکنین به مصاحبهولی طی 

اشاره کردند. وضعیت کاربری اراضی نیا بده دلیدل    ناامنی

هدای زیدادی از    گرایش به ریادانگی و فرسودگی، قسدمت 

 (.0محله نارضایتی ساکنین را به دنبال داشته است )جدول 
 

 های اقتصادی در محله نارمک میانگین رضایتمندی براساس مؤلفه -9جدول 
 انحراف استاندارد میانگین دومسطح  سطح اول

 اشتغال
 03/2 8/2 نادیکی محیط مسکونی با محل کار 

 55/2 3/2 وضعیت اشتغال در محدوده

 کاربری اراضی

 50/2 2/5 بافت فشردگی و فرسودگی میاان
 22/5 9/5 منطقه در فراشهری یها کاربری وجود

 72/2 2/5  ها در سط  محله کاربری در هماهنگی
 93/2 5/2 سط  اشغال و تراک  

 50/2 2/5  یدمان بلوو

 ونقل و دسترسی حمل
 22/2 3/5 رضایت از دسترسی محله به سایر نقاط شهر

 25/2 5/2 نقل عمومی )مترو، اتوبوآ، تاکسی و ...( و رضایت از وضعیت وسایل حمل

 55/2 2/5 معابر ها و شبکه رو وضعیت ریاده

 امنیت

 29/2 5/2 عمومی فضاهای کافی روشنایی
 38/2 5/2 رضایت از امنیت تردد کودکان و زنان در شب

 35/2 2/5 ایواد مااحمت برای عابرین ریاده در محله رضایت از عدم

 22/2 0/2 نگرانی از باهکاری )اعتیاد، قا اق، ولگردی، مااحمت، دزدی و ...( عدم

 مسکن

 82/2 2/2 بنا ساخت در استاندارد مصال  کارگیری به
 85/2 5/2 مسکونی اندازه قطعات

 87/2 2/5 در محله مخروبه و متروکه یها زمین وجود

 75/2 2/2 تراک  مسکونی
 42/2 5/2 تسهیالت مسکن

 خدمات و تسهیالت

 33/2 2/5 خرید  مراکا از رضایت
 73/2 8/2  بهداشتی و درمانی مراکا از رضایت
 53/2 5/2  خدماتی مراکا از رضایت

 های نگارندگان( منبع: )یافته

2- Jacobs 
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 شداخص  از ،رضدایتمندی  گیدری میداان   برای اندازه

CSM
 بددا شدداخص ایددن محاسددبه بددرای اسددتفاده شددد. 2

 در رضدایتمندی  استفاده از رابطه زیر، به استخراج درصد

 :Jeanne, 3002))شد  ررداخته متغیرها یک از هر

100

).(max

:CSM
n

1i
ii

n

1i
ii













  

محلده   سداکنان  رضدایتمندی  در این رابطه، میداان 

هددای اقتصددادی رضددایتمندی  مؤلفدده از ،(CMS)نارمددک 

 به ،244 که شاخص است سکونتی به درصد است. بدیهی

 زاین شاخص هر  قددر ا  و است کامل رضایتمندی معنی

 رضدایتمندی  بدا  بیشتر انتظدارات  فاصله باشد، کمتر 244

شدداطریان و همکدداران، دهددد ) مددی نشددان را شددده ایودداد

2554). 

در بررسی میاان رضایتمندی ساکنین محلده بدا توجده    

درصدد(،   2/32) اشدتغال های اقتصاد شدهری در   به مؤلفه

ونقدل و دسترسدی    درصدد(، حمدل   0/05کاربری اراضی )

 درصدد(،  2/02درصد(، مسدکن )  2/37درصد(، امنیت ) 5/93)

درصد(، ردایین بدودن میداان     2/07خدمات و تسهیالت )

رضایت ساکنین در بخش مسکن و باال بودن رضایتمندی 

 .(3کند )جدول  ونقل و دسترسی را تأیید می در حوزه حمل

 

 مختلف )درصد( یها در بخش و عملکرد رضایتمندی انتظار میزان -0جدول 
 

 شرح
 رضایتمندی میزان

 اختالا عملکرد انتظار عملکرد

 5/08 244 2/32 اشتغال

 9/34 244 0/05 کاربری اراضی

 2/50 244 5/93 نقل و دسترسی و حمل

 8/02 244 2/37 امنیت

 5/38 244 2/02 مسکن

 8/32 244 2/07 خدمات و تسهیالت

 های نگارندگان( منبع: )یافته

 

بددا توجدده بدده ارزیددابی رضددایتمندی مسددکونی در   

محددددوده مطالعددداتی در مرحلددده دوم تحقیدددق، تدددأثیر 

رضددایتمندی مسددکونی بددر روی   رضددایتمندی یددا عدددم 

مددورد بررسددی قددرار گرفددت. ارزیددابی  جددایی خددانوار جابدده

 ،درصدد سداکنین   8/04از آن است کده   ررسشنامه حاکی

درصدد   2/35شان نیستند و  حاضر به ترو محل مسکونی

جدایی   مند به جابه رضایت ندارند و عالقه از وضعیت فعلی 

های دیگدر هسدتند؛ دلیدل ایدن امدر نیدا وجدود         به محله

مشکالت در کیفیت مسکونی، تراک  باالی محله، کمبدود  

بود رارکینگ و نظدایر  و نارسایی در خدمات و امکانات کم

  باشد. اینها می

 گیری و پیشنهاد نتیجه -9

ریوسددته بددا عددواملی  حددوزه شددهری، رژوهشددگران

سروکار دارند کده بده طدور مسدتقی  یدا غیرمسدتقی  در       

کیفیت محیط تأثیرگذار هستند. عوامل مذکور، اغلب بده  

صورت مبه  و نامشدخص، مطدر  شدده و شناسدایی یدا      

شدود و از   مشدکالتی مواجده مدی   همیشه بدا   طراحی آنها

مطالعدداتی کدده در  نددد دهدده اخیددر مددورد توجدده بددوده، 

جددایی مسددکونی اسددت. در واقددع،   رضددایتمندی و جابدده

مطالعات گسترده بر روی رفتار انسان و محیط سدکونتی،  

موضددوعی اسددت کدده سر شددمه بسددیاری از مسددائل و   

 از معضددالت شددهری اسددت. از طرفددی، ارزیددابی سدداکنان 

2- Customer Satisfaction Measurement 
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میداان جدذب و نگهدداری     بدر  شدان  کونیمس یها محیط

گدذارد و یکدی از    های شهری، تأثیر مدی  جمعیت در بافت

 شدهری اسدت.   عوامل مدؤثر بدر حرکدات جمعیتدی درون    

تواند ریامدهای آشکاری  جایی مسکونی می جابههمچنین 

بهدا، سداخت    بر رونق و رکود بازار زمین، مسدکن و اجداره  

 و مسدکن  از مساکن موجدود، تغییدر در الگدوی اسدتفاده    

داشدته باشدد و    شدهر،  مختلدف  مناطق در سکونتی تراک 

در داخدل   اجتمداعی  یهدا  حوزه تغییر و گیری باعث شکل

های اقتصدادی   شهر شود. این مقاله به بررسی تأثیر مؤلفه

شهر بر روی رضدایتمندی مسدکونی و تدأثیر آن بدر روی     

نفدر از طریدق    573جایی مسکونی ررداختده اسدت.    جابه

و مصداحبه در نمونده مدوردی محلده نارمدک،       ررسشنامه

انوام شدند. همچنین در بخش نظری با استفاده از منابع 

آوری اطالعات ررداخته شد و در  التین و فارسی، به جمع

، CSMو روش  SPSSافدداار  بخددش تحلیددل نیددا بددا نددرم

هددا تحلیددل شدددند. براسدداآ ارزیددابی رضددایتمندی   داده

هدای اقتصداد    مؤلفده مسکونی محله نارمک بدا توجده بده    

شهری در این مقاله، بیشترین عاملی که سبب نارضدایتی  

تدرین عامدل    درصدد( و مهد    2/02ساکنین بود، مسکن )

درصدد(   5/93ونقدل )  رضایت ساکنین، دسترسی و حمدل 

هدا و مطالعدات انودام     است. همچنین با توجه به مصاحبه

درصد ساکنین با توجه به مشدکالت موجدود    8/04شده، 

باشند؛ دلیل عمدده ایدن گدروه،     ه ترو محله نمیحاضر ب

باشدد کده بده     سابقه سکونت و حد تعلق بده محدل مدی   

منددد  محدیط مسدکونی خدود بددا وجدود مشدکالت، عالقده      

درصدد سداکنین نیدا بده دلیدل       2/35هستند. در عدوض  

فرسوده شدن و تراک  بداالی مسدکونی، کمبدود امکاندات     

از امنیت  رضایت کامل تفریحی، ورزشی و فرهنگی و عدم

شدان، تمایدل بده تدرو محلده دارندد. در        محیط مسکونی

هدای اقتصداد    مؤلفده  کده  گرفدت  نتیوده  تدوان  نهایت، می

مسدکونی خدانوار   جدایی   شهری، تأثیر زیادی بر روی جابده 

از کیفیت محدیط   نارضایتی یا مندی دارند؛ زیرا ادراو رضایت

یدن  جایی خانوار دارد. از ا زندگی، رابطه مستقیمی با جابه

های ساکنان )مانندد   و خواسته شود نیازها رو ریشنهاد می

خدماتی، ورزشدی و همچندین   های فرهنگی،  تأمین کاربری

موجبدات آسدایش و امنیدت     و نیدا  ونقل( دسترسی و حمل

ارتقدای حدد مطلدوب افدراد     آنان، فراه  شود تا منور بده  

 شان شود. نسبت به محیط مسکونی
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 .  27-59، 29 شماره ،زیبا هنرهای موله شهر، ریای برنامه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
94

.4
.1

3.
6.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            12 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1394.4.13.6.3
https://iueam.ir/article-1-317-fa.html


 2550 زمستان، سیاده ددددددددددددددد فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری/ شماره ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 41

 

شدهری   ابعداد اقتصداد   و (. مفهدوم 2588زنوز، بهدروز. )  هادى

 شماره ،شهر فصلنامه اقتصادشهرى؛  بر اقتصاد درآمدی

 .0-23اول، 

Aiello, A., Ardone, R.G, Scopelliti, M. (3020). 

Neighborhood planning improvement: 

Physical attributes, cognitive and affective 

evaluation and activities in two 

neighborhoods in Rome. Evaluation and 

Program Planning, 22(2), 322-315. 

Alkay, Elif. (3022). The Residential Mobility 

Pattern in the Istanbul Metropolitan 

Area, Housing Studies, 32(2), 532–527. 

Atkinson, R., Blandy, S. (3005). Introduction: 

international perspectives on the new 

enclavism and the rise of gated 

communities. Housing Studies, Vol. 30, 

211-292. 

Bahi, G., Line, M. (3009). Processes of Place 

Ident i "ca t ion  and Res ident ia l  

Satisfaction. Environment and Behavior 

magazine, 20 (5), 220-293. 

Bastanifar, Iman., Samet, Majid. (3002). An 

inquiry of Green Tax effect on 

decreasing af air poiiution of Isfahan 

province, GIAN international symposium 

& workshop, Isfahan university. 

Biderman ,A. D. (2712). Social indicators. 

In: Clemet, Robert L. and Olson ,Jerry 

C. Whence and Whither in Social 

Indicators and Marketing Chicago: 

American Marketing Association. 

Brandstetter, M.C.G. de O. (3022). Consumer 

Behavior Analisys of Real Estate 

Market with Emphasis in Residential 

Mobility, Choice and Satisfaction 

Brazilian Cases, The Built & Human 

Environment Review,2(2),52-90. 

Burgess, E. W. (2735). The growth of the 

city: An introduction to a research 

project. In: Park, R. E., Burgess, E. W,. 

McKenzie, R. D. (eds.). The city. 

Chicago: University of Chicago Press, 

21–23. 

Buys, L., Miller, E. (3023). Residential 

satisfaction in inner urban higher-density 

Brisbane, Australia: Role of dwelling 

design, neighbourhood and neighbours. 

Journal of Environmental Planning and 

Management, 55(2), 227–229. 

Chan, S. (3002). Spatial lock-in: do falling 

house prices constrain residential 

mobility, Journal of Urban Economics, 

27(2), 521–592. 

Chapman, D.,  Lombard, D. (3002) .  

Determinants of neighborhood 

satisfaction in feebased gated and 

nongated communities. Urban Affairs 

Review, 22(2), 127-177. 

Clark, William A V. (3002). Ethnic 

preferences and residential segregation: 

A commentary on outcomes from agent 

based modeling. Journal of Mathematical 

Sociology 20, 227-232.  

 Clark, William A V., Huang, Y. (3002). 

Linking Migration and Mobility: 

Individual and Contextual Effects in 

Housing Markets in the UK. Regional 

Studies 29 (2), 221–239. 

Clark, William A V., Ledwith, Valerie. 

(3002). Mobility, housing stress, and 

neighborhood contexts: evidence from 

Los Angeles, Environment and Planning 

A, 29(2), 2011–2072. 

Colin, Clark. (2752). Urban Population 

Densities, Journal of the Royal 

Statistical Society. Series A (General), 

222(2), 270-272. 

Coulter, R., Van Ham, M., Feijten, P. (3022). 

Partner (dis) agreement on moving 

desires and the subsequent moving 

behaviour of couples. Population, Space 

and Place, Early View, 2-25. DOI: 

20.2003/psp.100. 

Courgeau, D. (2795). Interaction between 

spatial mobility, family and carrer life-

cycle: A French survey. European 

Sociological Review 2 (3), 227–223.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
94

.4
.1

3.
6.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1394.4.13.6.3
https://iueam.ir/article-1-317-fa.html


 44 دددددددددددد شهریاری الدین کمال سیدجهانشاهلو،  لعال ،درودی محمدرضا/  ...و رضایتمندی روی بر شهر اقتصادی های مؤلفه سنوش

      
    

Das, D. (3009). Urban quality of life: A case 

study of Guwahati. Social Indicators 

Research, 99, 371–220. 

Davies, A.M., Laing, R., MacMillan, D.C. 

(3000). The Use Of Choice Experiments 

In The Built Environment: An Innovative 

Approach. the Third Biennial Conference 

of the European Society for Ecological 

Economics. Vienna, Austria. 

Diaz-Serrano, Luis, Stoyanova, Alexandrina 

P. (3007). Mobility and housing 

satisfaction: an empirical analysis for 23 

EU countries. Journal of Economic 

Geography 20 (5).  

Dieleman, F.M., Clark, W.A.V., Deurloo, 

M.C. (3000) The Geography of 

Residential Turnover in 31 large US 

Metropolitan Housing Markets, 2795–

2775, Urban Studies. 21(3), 

Dieleman, F.M., Mulder, C.H. (3002) The 

Geography of Residential Choice. In: 

Residential Environments: Choice, 

Statisfaction, and Behavior  (Eds, 

Aragonés, J., Francescato, G. and 

Gärling, T.), Greenwood, Westport, CT 

(forthcoming). 

Djebuarni, R., Al-Abed, A. (3000). Satisfaction 

Level with Neighbourhood in Low-

Income Public Housing in Yemen. 

Property Management, 29(2), 320–323. 

Fang ,Y .(3002). Residential Satisfaction, 

Moving Intention and Moving 

Behaviours: A Study of Redeveloped 

Neighbourhoods in Inner-City 

Beijing, Housing Studies, 32(5). 

Galster, G. (2791). Homeowners and 

neighborhood reinvestment, Durham, 

NC: Duke University Press. 

Berk, M. G. (3005). The concept of 

neighbourhood in contemporary 

residential environments: an investigation 

of occupants’ perception. In International 

conference'Doing, thinking, feeling 

home: the mental geography of 

residential environments', Delft, The 

Netherlands, October 22-25, 3005. 

Delft University of Technology, 

OTB Research Institute for the Built 

Environment. 

Hanif, M., Hafeez, S., Adnan Riaz, A. 

(3020). Factors affecting customer 

satisfaction. International Research 

Journal of Finance and Economics, 20, 

22–53. 

Hart, Christopher. (3020) Legacy of the 

Chicago School of Sociology. isbn 7 

192705 792225 lulu.com/7329221. 

Jacobs, J. (2792). The death and life of great 

American cities. New York: Vintage 

Books. 

James III, R. N. (3009). Impact of Subsidized 

Rental Housing Characteristics on 

Metropolitan Residential Satisfaction. 

Journal of Urban Planning and 

Development 222(2):222-213. 

Jeanne, R. (3002). Customer Satisfaction 

Measurement in a Business to Business 

Context: a Conceptual Framework, 

Journal of Business & Industrial 

Marketing, 29(3), 217- 275. 

Lall, S. V., Suri, A., Deichmann, U. (3002) 

Households savings and residential 

mobility in informal settlements in 

Bhopal, India, Urban Studies, 22(1), 

2035–2027. 

Lersch, Philipp M. (3022). Residential 

Relocations and their Consequences: 

Life Course Effects in England and 

Germany. Wiesbaden: Springer VS. 

DOI: 20.20011719-2-259-02351-9.  

Lu, M. (2777). Analyzing Migration 

Decisionmaking: Relationships between 

Residential Satisfaction, Mobility 

Intensions, and Moving Behavior, 

Environment and Planning A, 20, 2212–

2275. 

Marcotullio, Peter.J. (3002). Asian Urban 

Sustainability in the era of globalization, 

united Nation University, Institute of 

Advanced Studies, Tokyo, Japan. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
94

.4
.1

3.
6.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            14 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1394.4.13.6.3
https://iueam.ir/article-1-317-fa.html


 2550 زمستان، سیاده ددددددددددددددد فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری/ شماره ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 155

 

Mayer, K. U. (3002). Whose Lives? How 

History, Societies, and Institutions 

Define and Shape Life Courses. 

Research in Human Development 2(2), 

222–291. 

Mohd. Zulfa, Awang. (3000). Kajian Kepuasan 

Penghuni dan Persekitarannya; Kajian 

Kes: Taman Perumahan Permin Jaya, 

Cendering, Kuala Terengganu: Thesis 

Ijazah Sarjana Sains (Perumahan), 

Universiti Sains Malaysia: Pusat 

Pengajian Perumahan, Bangunan dan 

Perancangan. 

Mohit, M.A. (3020). Assessment of 

Residential Satisfaction in Newly 

Designed Public Low-Cost Housing in 

Kuala Lumpur, Malaysia. Habitat 

International, 22(2), 29–31 

Nurizan, Y., Hashim, A.H. (3002). Perumahan 

dan Kediaman. Malaysia: Universiti 

Putra Malaysia. 

Ogu, V.I. (3003). Urban residential 

satisfaction and the planning implications 

in a developing World context: the example 

of Benin City, Nigeria. International 

Planning Studies, 1(2), 21–52. 

Okoko, Enos. (3005). Intra- urban residential 

mobility: A taxonomy of potential movers 

and potential non-movers in Akur , Nigeria, 

journal of land use and development studies 

2(2),231-222. 

Parker, Simon. (3002). Urban theory and the 

urban experience, published by Routledge. 

Pettit, Becky. (3002). Moving and Children’s 

Social Connections: Neighborhood 

Context and the Consequences of 

Moving for Low-Income Families, 

Sociological Forum, 27(3), 395–222. 

Rapoport, A. (2711). Human Aspects of 

Urban Form: Towards a Man–Environment 

Approach to Urban Form and Design. 

Oxford and New York: Pergamon Press. 

Raykov, T., Marcoulides, G.A. (3002). A first 

course in structural equation modeling. 

London: Lawrence Erlbaum Associates. 

Rhineberger, M, Gayle. (3002). Social 

disorganization, dieorder, social cohesion, 

informal control: a reformation and test 

of systemic social disorganization theory. 

Western Michigan university, doctoral 

dissertation. 

Rossi, P.H. (2755). Why Families Move, New 

York: Macmillan. 

Salvesn, David. (3003). The making of place, 

Urban Land, 22(1). 

Schmitt, R.B. (3007). Considering Social 

Cohesion in Quali ty Of Life  

Assessments: Consepts and Measurment, 

Social Indicators Research, 59(2-2). 

Simpson, G., Fowler, M. (2772). Geographic 

mobility and children’s emotional/ 

behavioral adjustment and school 

functioning. Pediatrics, 72 (3), 202–

207. 

Strassmann, W.P. (3000). Mobility and 

Affordability in US Housing, Urban 

Studies, 21(2), 222–232. 

van der Vlist, A.J. (3002). Residential Mobility 

and Commuting. PhD dissertation, Vrije 

Universiteit, Amsterdam. 

Van Poll, R. (2771). The perceived quality of 

the urban residential environment, A 

multi-attribute evaluation, Rijksuniversiteit 

Groningen, Groningen, 21-29. 

Varady, D.P., Walker, C.C., Wang, X. 

(3002). Voucher Recipient Achievement 

of Improved Housing Conditions In The 

US: Do Moving Distance And 

Relocation Services Matter?. Urban 

Studies, 29(9), 2312-2205. 

Zinas, B. Z., Jusan, M. B. (3020). Choice 

Behaviour of Housing Attributes: Theory 

and Measurement. Asian Journal of 

Environment- Behaviour Studies , 2(2), 2-29.   

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
94

.4
.1

3.
6.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            15 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1394.4.13.6.3
https://iueam.ir/article-1-317-fa.html


 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
94

.4
.1

3.
6.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            16 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1394.4.13.6.3
https://iueam.ir/article-1-317-fa.html
http://www.tcpdf.org

