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 چکیده:

 که جا  آن  از .  در تمام دوران حیات بشریت بوده است امری حیاتی و جزئی جدایی ناپذیرگزیدن انسان،  ی  سکونت و نحوه ی سکن

 یک  زندگی محیط کیفیت  گفت  توان می ندارد، بنابراین  معنایی کنیم می  زندگی آن در که محیطی  کیفیت بدون زندگی کیفیت

  .دهند می تشکیل محیط از را ها انسان رضایتمندی از که بخشی شود می فاکتورهایی تمامی شامل و است زندگی کیفیت از قسمت

هدف اصلی این پژوهش رسیدن به شناخت کافی از وضعیت سکونتی و در نهایت تحلیل کیفیت زندگی ساکنین محله میدان هروی  

و با طرح پرسشنامه، درصدد تحلیل کیفیت سکونت در این محدوده می باشد.  مقاله حاضر از دو بعد توصیفی و تحلیلی    می باشد.

  پرسشنامه آن است که پایایی   expert choiceی نرم افزار  به وسیله AHPو با تکنیک  تحلیل عاملیروش تحقیق در این پژوهش، 

برداشت های میدانی    همچنین  .بررسی شده است  روش والتز و باسلطریق    و روایی آن از  spssبا نرم افزار    از طریق آلفای کرونباخ

در  .  باشدتحلیل آن، منابع اطالعاتی و داده های این پژوهش میاز عوامل سکونت و استفاده از نظر ساکنین از طریق پرسشنامه و  

  . پرداخته خواهد شد   میدانت این  ه به تحلیل نقاط قوت و ضعف و مشکالی نتایج این دو منبع داد نهایت از طریق بررسی و مقایسه 

در منطقه ی چهار و ناحیه سه از شهرداری تهران و در قسمت شمال شرقی شهر واقع شده است. به لحاظ قرارگیری و   میدان هروی

لزوم   و دیگر دالیل،  و صیاد شیرازی  امام علی  بزرگراه  اصلی همچون  و شاهراه های  اطراف کاربری های مهم  میدان در  موقعیت 

دهد که یافته های این پژوهش نشان می  ن در این محدوده پرواضح است.بررسی وضعیت سکونتی و میزان رضایت مندی ساکنی

در نتیجه ی    کمترین تاثیر را درکیفیت زندگی در میدان هروی داشته است.  ،محیط کالبدی  ، بیشترین تاثیر و معیار معیار سالمت 

با توجه به    در انتهایشتری کرد. همچنین  برنامه ریزی و تالش باین پژوهش بایستی برای دو معیار سالمت و امنیت در این محدوده  

 است. گردیده  شنهاداتی ارائه  یپ  ساکنین،  کیفیت زندگی، برای بهبود  نتایج و معیار های مشخص شده

 .معیار های مسکن، ابعاد سکونت، کیفیت سکونت، میدان هروی، تهران  کلید واژگان:

 

 

 
 

 :saman.bayat@ut.ac.ir Email                                                                         سامان بیات ترک نویسنده مسئول:  .1

 :نحوه استناد به مقاله

. تهران( یهرو دانی: می)نمونه موردیمحل نیساکن یزندگ تیفیبر ک یسکونت تیوضع ریتاث لیتحل(. 1399.)علی، اتحادی، سامان،بیات ترک

 .39-58. 1399(،پاییز 4)1هویت محیط،  یو معمار یشهرساز تخصصی -وهشیفصلنامه پژ

http://www.ei-journal.ir/article_130826.html?lang=fa 



   9139  پاییز، 4، شماره1شهرسازی و معماری هویت محیط، دوره تخصصی -ی فصلنامه پژوهش        
 
 

40 

 

 مقدمه -1

رشد سریع شهری در کشورهای رو به  .  رودعمده دوران اخیر به شمار میشهرنشینی و توسعه شهری یکی از پدیده های  

...  توسعه، مشکالت عمده اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی زیادی همچون فقـر، ترافیـک، آلـودگی های محیطی، بزهکاری و

 .  را پدید آورده است

.  کنندهرها و نـواحی شـهری زندگی میدر صد از جمعیت جهان در ش  50طبق برآورد سازمان ملل متحد تقریبا بیش از   

محیط های شهری به مهم ترین سکونتگاه جمعیت جهان تبدیل شـده و کیفیـت محـیط سکونت در نقاط شهری به یک 

ن اهمیت در شهرهای ای.  موضوع مهم برای ساکنان و همچنین برنامه ریزان، طراحان و مدیران شـهری تبدیل شده است

و چندان اسـت بـه طـوری کـه امـروزه رشد سریع شهرنشینی و به طور کلی رشد جمعیـت کشورهای در حال توسعه د

 .  در کشـورهای در حـال توسـعه فشـار هـای زیـادی بـه محیطهای شهری و به ویژه نواحی مسکونی وارد کرده است

 به را آن برخی  .است مختلف های  گروه و افراد برای گوناگونی معانی  دارای که است ای گسترده مفهوم زندگی کیفیت

 رفاه عنوان به برخی و  جذابیت میزان برای ای سنجه عنوان به دیگر برخی ناحیه، یک پذیری زیست  قابلیت عنوان

 (empleyandmenon,:2008, 281 ) .اند کرده تفسیر . . .و رضایتمندی شادکامی، اجتماعی، بهزیستی عمومی،

سکونت به عنـوان یکـی از الزامـات اولیـه کیفیـت زنـدگی در برگیرنـده احساس  از سوی دیگر، کیفیت محیط  

اقتصادی، زیست محیطی و سمبلی    -فضایی، اجتماعی-رفاه، ساماندهی شهر و آسایش و رضایت مردم از عوامل کالبدی

به  .  های مادی انسانی استازی نیازبه عبارت دیگر کیفیت محـیط نـه تنهـا بـه حـوزه بـرآورد سـ.  محیط زندگیشان است

عبارت دیگر کیفیت محیط نه تنها به حـوزه بـرآورد سـازی نیـاز هـای مـادی انسانی توجه دارد بلکه همچنین به تامین 

و ارتقا ظرفیت های اجتماعی و توسعه ای اجتماعات که بر الگوهای رفتار اجتماعی آن ها نیز تاثیرگذار است، هم توجه 

ببنا .  دارد این  برنامه ریزان شهری بر  اصلی سیاست گذاران و  اهداف  از  بـه یکی  ارتقای کیفیت محیط سـکونت  هبود و 

از ایـن رو فهـم و درک مفهـوم کیفیت محیط و شناخت عناصر و اجزای آن، تعیین رویکرد ها و روش  . تبدیل شده اسـت

 (183: 1390رفیعیان ) .ضروری استیاره مع چندتوجـه به مدل های تصمیم گیری های سنجش کیفیت محیط بـا 

است بشر  زندگی  اساسی  و  ناپذیر  اجتناب  امری  مکانی  .  سکونت  در  تجمعی  و  گروهی  صورت  به  معموال  بشر  سکونت 

است بوده  کنون  تا  ابتدا  از  و  .  مشخص  بستان  بده  معاشرت،  دفاع،  جمله  از  مختلفی  های  علت  به  گرایی  تمرکز  ...  این 

م بیش از اندازه جمعیت ساکن در یک نقطه مسائلی نظیر، کمبود خدمات  دحااما گاهی اوقات از.  گرفته استصورت می

و   آلودگی ها  انواع  ایجاد  وجود می...  عمومی،  به  نمی.  آوردرا  این حال  دلیل با  به  تمرکز    توان  از  ناشی  برخی مشکالت 

نمود داری  خود  امر  این  از  کیفیت مسکن  کاهش  آن  پی  در  و  از.  جمعیت  جلوگیری  برای  راهی  مرج    اما  و  بروز هرج 

ابزار برنامه ریزی و طراحی شهری در پی  .  محالت و نظم دهی و افزایش کیفیت خدمات به ویژه در امر مسکن وجود دارد

در زندگی مدرن امروزی که همه ی سیستم های ساخته دست بشر برای کمک به  . ی هستندایجاد محیط بهتر برای زندگ

باشد که ساز و کار طبیعی زندگی از ی قدرت این خدمات رسانی آن قدر باال میکنند، گاهرفاه مردم در آن فعالیت می

و سیستم های هوشمند و دست بشر خارج شده و به دست سیستم های خدمات رسانی، اعم از زیر ساخت و رو ساخت  

نیست و موجب   ها در این حالت طبیعت دیگر پاسخگوی نیاز دو جانبه ی هم مردم و هم سیستم.  افتدعصر دیجیتال می

هدف برنامه ریزی .  شودگردد و در همه ی سطوح زندگی آنان به روشنی دیده میبروز اختالالت عصبی در انسان ها می

و   این مشکالت  به صورت شهری شناخت  و  ای  میدانی، کتابخانه  از طریق مطالعات  و  است  زندگی دو جانبه  تداخالت 

برنامه ریزی در جهت کاهش این تضاد ها دارد تا ضمن تامین رفاه برای   مستقیم از خود ساکنین سعی در شناخت آنان و

 (11:1383عزیزی ) .را جلب کندساکنین، رضایت خاطر آنان از محیط زندگی و سکونت خویش 
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تری از یک زندگی ایده آل را کشف  از طریق تحلیل و بررسی کیفیت زندگی ساکنین یک محله می توان جنبه های بیش

ها به کار گرفت. از این رو پرداختن به این کرد و راه حل های خالق و جدید را با کم ترین هزینه، در برنامه ریزی برای آن

موضوع از دو نظر درونی برای بهبود شرایط فعلی و بیرونی برای ایجاد و بسط راه حل های جدید و تمرین آن برای ارتقا 

 کیفیت زندگی، ضرورت دارد.

از کیفیت زندگی باعث   از این منظر که رضایت  ایجاد حس تعلق    کاهش استرس،کاهش وندالیسم، ضرورت این تحقیق 

به محیط زندگی خاطر،   اثرات مثبت دیگر  وابستگی  اهمیت است.  را    و  دارا بودن سبب می شود، حائز  با  میدان هروی، 

این میدان به عنوان یک گره .  ، در جایگاه مهمی قرار داردپتانسیل های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی باال در امر سکونت

بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف سکونتی آن برای باال بردن هر چه آید و  ب میی ترافیکی و اجتماعی مهم به حسا

 . بیشتر کیفیت سکونت در آن ارزش زیادی را به همراه دارد

بر این اساس  باشد.  هدف از این پژوهش تحلیل وضعیت سکونتی در راستای تحلیل کیفیت زندگی در میدان هروی می

این پژوهش پاسخگوی این پرسش خواهد بودکه وضعیت کیفیت سکونت و متعاقبا کیفیت زندگی در میدان هروی به چه  

 .صورت است

 مبانی نظری  -2

این مفهوم سابقه در فلسفه یونان دارد و ارسطو در بحث از شادکامی بدان اشاره  .  کیفیت زندگی مفهوم جدیدی نیست

غفاری و  ) اند گارد، ژان پل سارتر و دیگران به آن توجه داشته همچنین در دوران جدید فیلسوفانی چون کیرکه. کرده است

 (.  1388،امیدی

 از قبل 330  سال به  مربوط که ارسطو کالسیک آثار در توان می را زندگی کیفیت عبارت از استفاده  تاریخی های ریشه

 افراد ذهنی های  ارزش  و شادی هنگام زندگی کیفیت بین رابطه از کالسیک اخالقی اصول  در وی . یافت است، مسیح

 (1389،15) مختاری، نظری، .گوید می سخن

با وجود گذشت چندین دهه از رواج مفهوم کیفیت زندگی و تحقیقات متنوع صورت گرفته در این زمینه تعریف واحدی  

نظران مختلف  حاکی از تأیید دیدگاه صاحب  زندگی   متون مرتبط به کیفیتمرور  .  که مورد قبول همه باشد وجود ندارد

این سازه است تعریف  ابهام مفهومی در  و ویژگیهر محقق ب.  درباره  های جامعه  ا توجه به حوزه مورد مطالعه، شرایط 

پاسخ به این پرسش ارائه هایی برای  ل الرومنی و همکارانش مجموعه استد.  تحقیق تعریفی از کیفیت زندگی ارائه میدهد 

 :این مجموعه عبارتند از. شمولی برای کیفیت زندگی وجود ندارددهند که چرا تعریف پذیرفته شده جهانمی

را می  (الف زندگی  تجربه کیفیت  با  روانشناختی مرتبط  زبانفرایندهای  از دریچه  و دهلیزهای مفهومی مختلف  توان  ها 

  .توصیف و تفسیر کرد

 ست.حد زیادی با ارزش داوری همراه ایت زندگی تا مفهوم کیف (ب

مفهوم کیفیت زندگی متاثر از رشد درک انسانی و فرایندهای توسعه در طول زندگی افراد در اجتماع محلی و میزان   (ج

به .  های ارزش فردی استتحت تاثیر قرارگرفتن این فرایندهای روانشناختی توسط عوامل محیطی و سیستم از این رو 

واژه زندگی،  کیفیت  از  واحد  عملیاتی  تعریف  فقدان  استاندارد  دلیل  زندگی،  سطح  بهزیستی،  مانند  دیگری  مرتبط  های 

 . اندزندگی، رضایتمندی از زندگی و خشنودی ظهور کرده

بین متخصصین کیفیت زندگی وجود به آن اشاره کرده اند که    2006فلس و پری در سال  فات مهمی که  ختالیکی از ا

توان محققین کیفیت زندگی را به  برهمین اساس می.  ها در رابطه با ذهنی یا عینی بودن این مفهوم استدیدگاه آن  دارد

ها در کارهای خود  این.  بُعد ذهنی کیفیت زندگی توجه دارنددسته اول کسانی هستند که فقط به  .  سه دسته تقسیم کرد

 دسته دوم  . دهندیا آن را از لحاظ اهمیت در سطح بسیار پایینی قرار میکنند و یا بُعد عینی کیفیت زندگی را لحاظ نمی
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کنند البته تعداد این افراد در قیاس با  کسانی هستند که برخالف دسته اول کیفیت زندگی را از لحاظ عینی بررسی می

است کم  بسیار  اول  آن.  گروه  تعداد  بر  روز  به  روز  نظر  به  که  دسته سوم  میاما  افزوده  دید  شوها  که  د کسانی هستند 

 .تری نسبت به این مفهوم داشته و معتقدند که کیفیت زندگی را باید از دو بُعد عینی و ذهنی مورد بررسی قرار دادجامع

درک فرد از وضعیت زندگی اش یا توجه به فرهنگ و   "کیفیت زندگی مفهوم چند بعدی است که سازمان جهانی آن را  

مطابق با این  .  کندتعریف می "ن با اهداف، انتظارات، عالیق، استاندارد ها و تجربیات زندگینظام های ارزشی و ارتباط آ

شامل شش حیطه ی سالمت جسمانی، وضعیت روانی، سطوح استقالل، ارتباط اجتماعی، ارتباط    تعریف کیفیت زندگی

ممکن است احساس خوبی باشد    شهریکیفیت زندگی   .(56:  1386منجمد و همکاران  ) اجتماعی و عالیق معنوی است  

 perfect )  ایی، خاطره جمعی و حس تعلق تاریخیناز ترکیبی از عوامل مرتبط با حس مکان یا هویت مکان از قبیل خوا

et al, 1992: 134 )  .  ،از سوی دیگر کیفیت زندگی شهری در برگیرنده ابعاد روانی است که شاخه هایی همچون رضایت

همچنین بررسی روند های  .  شوددر برخی موارد، رضایت های اجتماعی نیز نامیده می.  گیردامنیت را در بر میشادمانی و  

اجتماعی به عنوان یک رویکرد مهم تلقی می گردد که اخیرا در مطالعات سنجش کیفیت زندگی ساکنین، به آن پرداخته 

 ( 2:1380می شود.) آسایش، 

جنبه های  .  نند مسکن، دسترسی به خدمات و امنیت محیطی استبرگیرنده ی سنجه هایی ماکیفیت زندگی شهری در  

است   فراغت  اوقات  و  ثروت  اشتغال،  امیدهای  اجتماعی،  به فرصت های  توجه  برگیرنده،  در  الدینی  ) دیگر  : 1381سیف 

3۷5.)  

 عوامل موثر بر کیفیت محیط مسکونی   -1-2

 رسازگا   های  کاربری  با  همجواری ▪

گیرند باید از نظر سنخیت و همخوانی فعالیت با یکدیگر منطبق به طور کلی کاربری هایی که در حوزه نفوذ یکدیگر قرار می

بوده، موجب مزاحمت و مانع انجام فعالیت دیگری نشود. عمده ترین تالش شهرسازی، باید جداسازی کاربری های ناسازگار با  

کنند، باید از کاربری های دیگر،  اربری هایی که دود، بو، صدا و شلوغی تولید میکاربری مسکونی در محالت شهری باشد. ک

توان با تمهیداتی،  بویژه کاربری مسکونی، فرهنگی و اجتماعی جدا شوند. این جدایی مطلق نیست، بلکه در برخی موارد می

بسندگی نسبی آن   های هزینه، سود و خود  اثرات سوء کاربری های مزاحم را محدود کرد. در جدایی فضایی کاربری ها فاکتور

 (. 5: 1391) غفاری و همکاران  گیرد. ها مورد نظر قرار می

 نقش اجتماعی  ▪

پر ساکنان بر اجتماع  تواند عالوه  ناسب بودن مسکن میشود. ناماین نقش از مسکن از جمله نقش های بارز آن محسوب می

ی و تزلزل بتن مسکن در آینده منجر به پدیده زاغه نشینی و خیابان خوانداشنیز تاثیرات مخربی به جای داشته باشد چرا که  

 (.5: 1391) غفاری و همکاران  . بنیان خانواده خواهد شد

 استقالل عوامل .میباشند اجتماعی و فیزیکی محیط از مستقل اما شخصیتی عوامل با مرتبط فردی استقالل عواملهمچنین 

 .باشد  می ها آن به متعلق اجتماعی و فیزیکی محیط  پیرامون بحث یا کنترل فردی، کنترل تصمیمگیری،  توانایی شامل فردی

 . (1389: 1۷ کورنر، بوند،)
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 ی کرد روان  کار ▪

اعصاب، بهبود تنش های روانی و جایگاه تثبیت سالمت جسم و روح   نلی است برای رسیدن به آرامش، تمدمسکن مناسب مح

انسان، نبود مسکن یا مسکن غیر استاندارد عامل مهمی در بروز انواع فشارهای روحی، استرس های مخل آسایش، افسردگی و  

 (.5:  1391) غفاری و همکاران  گردد.اختالالت روانی افراد محسوب می

 استاندارد های تراکم  ▪

کند. عوامل موثر بر تدوین این استاندارد  ندارد معمول تراکم معادل یک شخص به ازای هر اتاق قابل سکونت را توصیه میاستا

، خصوصیات طبیعی سایت شامل جنس خاک و  ها شامل، پیشنهادات طرح جامع یا تفصیلی، خصوصیات ناحیه مورد مطالعه

و در   فرهنگی  اقتصادی و  اجتماعی،  بنایی است ) غفاری و  شیب زمین، شرایط  زیر  تاسیسات  نهایت دسترسی به خدمات و 

 (.  5: 1391همکاران 

 نیاز های واحد مسکونی از نظر آسایش   -2-2

 اندازه  -1-2-2

است که بر کیفیت سکونت تاثیر گذار است و رابطه مستقیم با وضعیت اقتصادی   اندازه واحد مسکونی نیز یکی از شاخص هایی 

از    با توجه به زیر پهنه وقوع آن ها   و اجتماعی ساکنین دارد. در مورد قطعاتی که درصد    60دارای سطح اشغال مجاز بیش 

 د. مجاز زیر پهنه تامین شویزانی تعریف گردد که سطح اشغال  باشند، پیشروی طولی به ممی

 امنیت  -2-2-2

عدم   و  به مسکن  رساندن  موجب ضرر  که  است  مستقیم  غیر  و  مستقیم  عوامل  مقابل  در  از مسکن  حفاظت  واقع  در  امنیت 

را به خطر می .  شودامنیت آن می  امنیت  آلوده   .است...  اندازند شامل دزدی و  عوامل مستقیم که  عوامل غیر مستقیم شامل 

زمین می و  هوا  آب،  و ساککردن  امنیت مسکن  عوامل  این  که  به خطر مینباشد  را  تاثیر سو ین  کیفیت مسکن  بر  و  اندازد 

شود خانوار ساکن  ی دیگری که در امنیت باید مد نظر قرار گیرد امنیت نحوه تصرف مسکن است که سبب میمقوله. گذارند می

کند  نمای سکونت خود احساس ایمنی کند و این امر آسایش روانی بیشتری برای آن ها ایجاد می نی از نظر دور در واحد مسکو

 .   (183: 1390رفیعیان )

 معیار ها و شاخص های کیفیت زندگی شهری  -3-2 

از مطالعات کالسیک در مورد ل  یکی  برای مناطق کالن شهری آمریکا    19۷6در سال    ویکیفیت زندگی مطالعه ای است که 

انجام داده است. او در این مطالعه از داده های کالبدی استفاده کرده است. این ابعاد بیشتر دل مشغولی هایی را که افراد در  

   .شودزندگی روزمره خود با آن ها مواجه اند را شامل می

 الف( شاخص های ابعاد اقتصادی

 مسکونی و...(    یواحدها ارزش مسکن، مالکیت سرانه، انداز پس   ثروت، فردی، ی سرانه درآمد ) فردی اقتصادی  رفاه -

ازای هر  - به  افزوده  ارزش  از خط فقر،  باالتر  با درآمد  اقتصادی جامعه ) در صد خانواده های  نیروی کار در جریان   سالمت 

 . )  (Lio, 1976, 205 تولید، شاخص نابرابری در آمد، میزان بیکاری و ...( 
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 اخص های ابعاد سیاسی ب( ش  

انتخابات  -  ریاست جمهوری به کل   فعالیت های شخصی )مشارکت در فعالیت های سیاسی، نسبت تعداد رای دهندگان در 

 جمعیت در سن رای دهندگان و...(  

خشونت آمیز به ازای    وقت، میزان جرایمعوامل حکومت محلی ) مهارت حرفه ای، میانگین دریافتی ماهانه آموزگاران تمام    - 

 . )  (Lio, 1976, 205 (  ...هر یکصد هزار نفر، شاخص آموزش جامعه و

 های ابعاد زیست محیطی  ج( شاخص    

کلیه  - میانگین سطح  آلودگی هوا،  نمایه   ( و سازمانی  فردی  زیست  پارک  ی  محیط  نواحی    ذرات معلق در هوا، سطح  و  ها 

 و ...(  تفریحی به ازای هر هزار نفر، تراکم جمعیتی در شهر مرکزی منطقه کالن شهری

پدیده    نمیانگی  سال،   طول   در  ممکن   آفتابی   روزهای  شناختی،   هوا  و   آب  های  داده )    طبیعی   زیست  محیط  - وقوع  ساالنه 

 . )  (Lio, 1976, 205 ...( وارونگی و 

 ت و آموزش د( شاخص های ابعاد سالم   

 به ازای هر هزار نفر، آموزش(   میر و مرگ میزان سالمت، ) فردی شرایط - 

 . )  (Lio, 1976, 205  آموزشی شرایط جامعه ) میزان فراهم بودن و در دسترس بودن مراقبت های بهداشتی، پیشرفت های -

 خص های ابعاد اجتماعی شا  (و  

انتخاب    شگستر  فردی،   های  توانایی  بیشینه  رشد   بهبود  خود،  از  پشتیبانی   برای  فرصت  وجود)  شخصی   رشد  -  فرصت برای 

 شخصی، گسترش فضایی و....(  

 . )  (Lio, 1976, 205(  تسهیالت جامعه، در زندگی  شرایط جنسیت، نژاد،) فردی یبرابر -

از سوی دیگر در مدل   .اند  شده  معرفی  زیر  جدول  در  اختصار  به  که  است  گرفته  صورت  نیز  دیگری  تحقیقات  ارتباط  این  در

بعد سالمت روحی و سالمت    2میشل، کیفیت زندگی نتیجه ای از شش عامل است. در راس این مدل سالمت قرار دارد که در  

توان جنبه های کالبدی فیزیکی و  جسمی قابل بررسی است. در مرحله ی دوم محیط کالبدی در اهمیت قرار می گیرد که 

شهر را در بر گیرد و ابعادی چون اقلیم و آلودگی ها و نیز مزاحمت های ناشی از مخاطرات محیطی را در کنار کیفیت  محیطی

شود. منابع طبیعی، کاالها و خدمات که به نوعی در برگیرنده ملزومات اصلی زندگی امروزی اند  بصری و مناظر شهر شامل می

. عنصر چهارم این مدل متشکل از ابعاد اجتماعی و سیاسی اجتماع محلی، تحت  به عنوان عنصر سوم این مدل قابل توجه است

عنوان توسعه اجتماعی محلی و مورد توجه قرار گرفته است. عنصر پنجم در این مدل توسعه و رشد فردی است که به نوعی به 

ابعادی چون امنیت سکونت، شود. سرانجام عنصر ششم این مدل، امنیت است که در  واسطه تفریحات و سرگرمی حاصل می

 .امنیت اقتصادی فردی و امنیت اجتماعی در قالب اجرای عدالت و سطح جرایم و ایمنی حاکم بر جامعه قابل جمع بندی است
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 (  Mitchell, 2000نمودار کیفیت زندگی میشل، ماخذ: )  -1شکل

 پیشینه پژوهش  -3

 

اخیر پژوهش های فراوانی در ایران و دیگر نقاط جهان صورت گرفته است اما پژوهش در مورد    هایدر رابطه با مسکن در سال

ابعاد می این  تاثیری که  و  کالبدی مسکن  به چشم ابعاد  بگذارند کمتر  توسعه ی شهری  و  زندگی ساکنین  بر کیفیت  توانند 

آن می از  برخی  به  که  میخورد  اشاره  عزیزی  .شودها  مهدی  اثرات   13۷8درسال    محمد  )ارزیابی  عنوان  تحت  ای  مقاله  در 

نتیجه رسید که    –کالبدی   نهایت به این  فضایی برج سازی در تهران ( به بلند مرتبه سازی در شهر تهران اشاره کرد و در 

د برنامه  های شهری قابل توجیه است اما باید نقاط ضعف در فراینافزایش تراکم و بهره گیری از امکانات بالقوه موجود در بافت

 . ریزی و طراحی شهری آن مورد توجه جدی قرار بگیرد

ارزیابی شاخص های کالبدی مسکن شهری با رویکرد توسعه   "در مقاله ای تحت عنوان    1393در سال    ابراهیم زاده و قاسمی 

اولیه و بررسی شاخص های کالبدی نمونه موردی خود به این نتیجه   "پایدار نمونه موردی شهر سامان از بررسی های  پس 

 باشد. ه سه مطلوب ترین این نواحی میمطلوبی قرار دارد و ناحی  رسیدند که شهر سامان به لحاظ کالبدی در وضعیت نسبتا نا
که توسط اداره برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی تدوین می شود، برای اندازه    (LCI)درکشور هلند از شاخص شرایط زندگی 

 (Ibid, 2 & 5)گیری کیفیت زندگی در شهر های بزرگ و به خصوص آمستردام، استفاده می گردد. 

 انجام شهری زندگی کیفیت زمینه  در متعددی پیمایشهای و ارزیابی آنکارا و استانبول شهرهای در بخصوص نیز، ترکیه در

 کیفیت( مربوط هایشاخص کلی گانه 4 بندی طبقه یک از استفاده   با ها،آن ترین علمی و ترین مهم از یکی که است گردیده

-شاخص بندی تقسیم و   )ارتباطات و نقل و حمل کیفیت و اقتصادی محیط کیفیت اجتماعی،  محیط کیفیت فیزیکی، محیط

 .است نموده  برآورد  را استانبول در شهری زندگی کیفیت شاخص، 1۷ مجموع در و جزیی هایشاخص به کلی های

 شهرها، قبیل از جغرافیایی مختلف نواحی اساس بر زندگی کیفیت  ارزیابی و مقایسه  زمینه در که غربی متفکران جمله از

 و بویر ، 19۷6 لویی؛ به توانمی کردند فعالیت مربوطه هایشاخص بکارگیری طریق از و هاملت و هااستان ایاالت،
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 گانه،پنج هایشاخص  لیو . کرد اشاره 1993 سوفیان؛ و 1992 لون؛ و استوور 1988 دیگران؛ و بلومکوییست ، 1981ساواگی؛ 

 .اندداده ئهارا را گانه 15 هایشاخص لوون و استوورو  گانهپنج هایشاخص بلومکوییست گانه،شش ای هشاخص ساواگی و بویر
 (Ulengin & et al, 2001, 361) 

 
 جنبه های کیفیت زندگی شهری در پژوهش های مختلف  -1جدول 

 جنبه های کیفیت زندگی شهری به کار رفته در پژوهش  منبع 

Liu- 1976 1-  آموزش  -5اجتماع  -4محیط زیست   -3سیاست  -2اقتصاد 

Bonaiuto- 2006 1-   خدمات تفریحـی  -5تجاری  -خدمات رفاهی -4مردم و روابط اجتماعی  -3فضای سبز  -2دسترسی و جاده ها

 و سالمت

Tu & Ling- 2007 1-    5شـار احساس استرس و ف  -4و خدمات تجاری  حمل و نقل    -3امنیت و روابط اجتماعی    -2فضای سبز و باز- 

 آلودگی محیطی  

پیونـد هـای اجتمـاعی  -5امنیت  -4فضای سبز  -3تراکم ساختمان و مسائل زیبایی شناسانه   -2اندازه مسکن    -1 روتردام هلند 

 دسترسی به محل کار و خدمات    -6

دانشکده محیط زیست دانشگاه  

 تهران 

 -8روابـط اجتمـاعی  -۷ایمنی و امنیـت  -6اقتصاد  -5مسکن  -4رفاه  -3درمان و بهداشت  -2محیط طبیعی    -1

 میراث فرهنگی و انرژی -10محیط انسان ساخت    -9مل و نقل  ح

Protassenko- 1997 1-  مخارج خوراک ماهیانه  -3میزان درآمد ماهیانه هر شخص  -2نوزیع درآمد 

 52-51: 1391منبع: محمودی 

 روش پژوهش-4

 

که   هم از طریق پر کردن پرسشنامهبرداشت میدانی از سایت مورد نظر و    م از طریق استاندارد ها سکونتی و این پژوهش ه

ناخت میزان رضایتمندی ساکنین به  برای ش  پایایی و روایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفته است

پردازد و در انتها با مقایسه ی نتایج بدست آمده از هر دو روش به تحلیل و ارائه  میزان کیفیت سکونت در این میدان می  کشف

 .پردازدراه کار های اجرایی می

  به  آماری،  جامعه  از  گیری  نمونه  برای.  است  ها   داده  تحلیل  و  بندی  طبقه  اسنادی،  روش  اساس  بر  تحقیق،  نظری  چارچوب

  و  کمی   نوع  دو   از  تحقیق  های   متغیر  که   این  به  توجه  با.  است  شده  استفاده  ای  طبقه  گیری  نمونه  روش  از  و   تصادفی   صورت

  و   پایایی  و  شده  بررسی  لیکرت   ای  گزینه   5  طیف  روش  به  و  پرسشنامه  طریق  از  عددی،  های  داده  گردآوری  باشند،  می  کیفی

  آماری  های  روش  از  ها   داده  تحلیل  برای  همچنین.  است  گرفته  قرار  ارزیابی   مورد  کرونباخ   آلفای  آزمون  طریق  از  نیز  آن  روایی

  ساکنین،  رضایتمندی  میزان  تحقیق  این  در.  شد   خواهد  استفاده  ها  مولفه  نوع  به  توجه  با  و  اسپیرمن  همبستگی  و   عاملی  تحلیل

  دسته   ذهنی   مفاهیم   و   عینی  مصادیق   گروه   دو   در  تحقیق  های   متغیر  همچنین.  است  گردیده   لحاظ   وابسته  متغیر  عنوان  به

 . گردد می تحلیل spssافزار نرم ی وسیله به که است شده ارائه زیر جدول  قالب  در  که اند گشته بندی
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K  تعداد آیتم ها = 
2

iS  واریانس آیتم شماره=i 
2S )واریانس کل آزمون)واریانس مجموع نمرات آیتم ها= 

 
 مقدار عددی آلفای کرونباخ در ارتباط با وضعیت سازگاری گویه ها -2جدول 

 ها هیگو یداخل یسازگار کرونباخ یآلفا بیمقدار ضر

α≤0.9 ی عال 

0.8≤ α 0.9>   مناسب 

0.7 ≤α 0.8>    قبول قابل 

0.6 ≤α 0.7>   مشکوک 

0.5 ≤α 0.6>   ف یضع 

0.4 ≤α 0.5>    قبول  رقابلیغ 
1393ماخذ: زوزنی و همکاران،   

 

 

 ضریب آلفای کرونباخ پرسش های معیار محیط کالبدی 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.781 .783 3 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.769 .773 2 

طبیعی  طیمح اریمع  یها پرسش کرونباخ یآلفا بیضر  
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سالمت  اریمع  یها پرسش کرونباخ یآلفا بیضر  

 

 

 

پرسش های معیار ها ) محیط طبیعی، محیط کالبدی، امنیت و  با توجه به جدول دو و مقادیر بدست آمده، تمامی  

 ( 1400ماخذ: نظر کارشناسان، ) از پایایی برخوردار می باشند. سالمت(

 بررسی روایی پرسشنامه 

  نفر چهار باید  حداقل داد خواهند قرار ارزیابی مورد را  نظر مورد های سوال که متخصصین  تعداد که الزم به توضیح است  

 . داده خواهد شد 4و یا  3، 2، 1  عدد دهی امتیاز حسب بر شده  طراحی سواالت از کدام  هر به. باشد

که   شد  خواهد  محاسبه  خبرگان  نظرات  امتیاز  سواالت میانگین  میانگین  محاسبه  با  نیز  پرسشنامه  کل  امتیاز  میانگین 

   .بدست خواهد آمد 

، «مربوط بودن »بدین صورت که متخصصان  .  دش  خواهد  استفاده  باسل  و  والتز  روش  از   جهت بررسی شاخص روایی محتوا 

متخصصان مربوط .  قسمتی مشخص می کنند   4هر گویه را بر اساس یک طیف لیکرتی  «  ساده بودن»و  «  واضح بودن»

کامالً مربوط  »  4، تا  «مربوط است»  3،  «نسبتاً مربوط است»  2،  «مربوط نیست»  1بودن هر گویه را از نظر خودشان از  

، تا  «ساده است»  3،  «ستنسبتاً ساده ا»  2،  «ساده نیست»  1   ساده بودن گویه نیز به ترتیب از.  مشخص می کنند«  است

، تا  «واضح است»  3،  «نسبتاً واضح است»  2،  «واضح نیست»  1و واضح بودن گویه نیز به ترتیب از  «  ساده مربوط است»  4

 .مشخص می شود« واضح مربوط است» 4

 تعیین روایی پرسشنامه -3جدول

پرسشنامه میزان رضایت از وضعیت محل  

 سکونت
2کارشناس 1کارشناس 3کارشناس   میانگین 4کارشناس 

ی
ط کالبد

 محی

میزان رضایتمندی شما از میزان توزیع و همجواری   -1

 کاربری ها در چه حد است؟ 
4 3 4 4 3.75 

میزان تراکم ساختمانی کاربری های مسکونی چقدر  -2

 است؟ 
3 2 3 2 2.5 

را چگونه ارزیابی    میزان سرانه زیر بنای مفید سکونتی -3

 می کنید؟ 
3 2 2 3 2.5 

المت
س

ت
 

 2 2 2 2 2 سالمتی جسمی خود و خانواده خود در چه حد است؟  -4
 2 2 2 2 2 سالمتی روحی خود و خانواده خود در چه حد است؟  -5

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.827 .829 3 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.708 .708 2 

امنیت اریمع  یها پرسش کرونباخ یآلفا بیضر  
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ت
 امنی

سطح امنیت اجتماعی میدان را چگونه ارزیابی   -6

 کنید؟می
3 4 3 3 3.25 

وضع درآمدی و اشتغال در این محدوده به چه صورت  -۷

 است؟ 
3 2 3 3 2.75 

امنیت محیطی و سطح آسایش برای حضور در میدان   -8

 در چه حد است؟ 
4 3 3 4 3.5 

ی 
ط طبیع

حی
 م

سطح خدمات محله ای و زیر ساخت ها را در میدان   -9

 بینید؟ چگونه می
3 3 4 3 3.25 

اقلیم و وضعیت آب و هوا در این محدوده در طول   -10

 سال چگونه است؟ 
2 2 1 2 1.75 

    CVI=0.88 2.725 

1400نظرکارشناسان،  ماخذ:  

و مقادیر بدست آمده، تمامی   ول باال با توجه به جد . است ۷9/0 با  برابر CVI شاخص برای قبول  قابل مقدار حداقل

 برخوردار می باشند.  رواییپرسش های معیار ها ) محیط طبیعی، محیط کالبدی، امنیت و سالمت( از 

 متغیر های کیفیت محیط  -2جدول 

 متغییرهای ذهنی  متغییرهای عینی

ی 
ط کالبد

حی
م

 

 سازگاری و همجواری 

 تراکم

 سرانه 

ت
امنی

 امنیت محیطی   

 امنیت اجتماعی 

 امنیت اقتصادی 

ی  
ط طبیع

حی
م

ت
ال و خدما

ک
 

 زیرساخت و خدمات محله ای 

 اقلیم

ت 
الم

س
 سالمت جسمی  

 سالمت روحی 

 24:1389منبع: فرجی مالیی، 

 

 

 برخی اعتقاد  به میدهند. تشکیل را شخصی بهزیستی که شود می اطالق  عوامل از ایی مجموعه به زندگی کیفیت ابعاد

 بتواند پیشنهادی مدل هر  که است  این دارد اهمیت آنچه نیست، مهم خیلی زندگی کیفیت بررسی مورد ابعاد تعداد محققان،

 کیفیت تعیین در مردم برای هایی چیز چه اینکه  به دهد،   می  ارائه بعدی چند چارچوب یک  زندگی کیفیت سنجش برای

 بداند زندگی کیفیت  مفهوم نماینده کل در ابعاد، سایر کنار در را بعد  هر اسامی هایی شاخص و بپردازد است مهم شان زندگی

 (139۷) زنگنه، 

 

 پژوهش                            معرفی محدوده-5 

مرز    4هروی امروزه از  محله  به طور کلی از تلفیق دو محله ی حسین آباد و مبارک آباد بوجود آمده است.    محله میدان هروی

اتوبان امام علی )ع( در  ،  الدین در جنوب اتوبان زین ،  اتوبان شهید بابایی در شمال  :اند از  تشکیل شده است که این مرزها عبارت

از هر چهار طرف میدان در خیابان های  محدوده دق.  اتوبان صیاد شیرازی در غرب،  شرق  یق مداخله عبارت است از صد متر 

شهرداری تهران واقع   3و ناحیه    4میدان هروی در منطقه ی    موسوی) شرق و غرب(، وفا منش)شمال( و پناهی نیا )جنوب(.

از قطب های مراکز اداری و تجاری شمال شرق تهران مطرح می از لغت  باشد. دشده است که به عنوان یکی  ر ادامه منظور 

 باشد مورد نظر پژوهش است.میدان، خود میدان  هروی و شعاع صد متری اطراف آن که به عبارتی محدوده ی مداخله می
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محدوده مداخله و    -2نقشه

  بالفصل

 

 

(1400مورد مطالعه) ماخذ: نگارندگان،   

 

  بحث و یافته ها -6
 محیط کالبدی   -1-6

 سازگاری و همجواری   -1-1-6

اطراف آن شدند  از عوامل سبب تشدید رشد و گسترش کالبدی میدان و  اخیر بسیاری  کاربری های  .  در دهه ی  غالب 

است تجاری  آن  اطراف  و  غالب  می.  میدان  کاربری  از  بعد  مقام دوم  به (تجاری)  توان در  را  اداری  و  کاربری مسکونی   ،

برابر در نظر تقریبا  نیاز در محدوده ی    نسبت  به میزان مورد  نیاز  فرهنگی  و دیگر کاربری هایی نظیر مذهبی و  گرفت 

ارتباط من.  باشندمداخله میدان موجود می با هم در  از نظر مقیاس  و  اکثر منازل میدان  با مال ها  قرار دارند، جز  اسبی 

.  قع در شمال میدان و در خیابان وفامنشساختمان های اداری بزرگ نظیر ساختمان اداری هروی و داده تجدید نظر وا

 .اما این از نظر میانگین میزان سازگاری خانه ها با تمامی کاربری های موجود مناسب نیست

(1400موقعیت یابی محدوده مورد مطالعه) ماخذ: نگارندگان،  -1نقشه  
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(1400سازگاری کاربری ها) ماخذ: نگارندگان،  -1 تصویر  

 تراکم  -2-1-6

 و اند کرده  اشغال  مسکونی واحدهای را شهرها فضای از توجهی قابل بخش .شهرهاست عمده  کارکردهای از یکی سکونت

 های  فعالیت رکن سه از یکی و شهری  اراضی کاربری ترین اصلی عنوان به آرامش، و سکون برای محلی مفهوم به مسکن

 به پناه سر یک ایجاد مسکن، اصلی وظیفه و نقش چه اگر.گردد  می محسوب (فراغت اوقات گذران و کار سکونت،) انسانی

 دیگری متعدد کارکردهای دارای اما است، خانوادگی و فردی های فعالیت و  استراحت برای مناسب  فضای آوردن فراهم منظور

 قرار تاثیر تحت را جامعه و  خانواده روانی  و فرهنگی  اقتصادی، اجتماعی، های  جنبه مستقیم غیر یا مستقیم  طور به که است

 (25:1388) زنگنه، دهد می

تراکم ساختمانی در میدان باالست و به طور میانگین با بررسی بیش از صد خانه و ساختمان مسکونی و غیر مسکونی، تراکم  

 ( 1400،ماخذ: مطالعات میدانی)  .باشدطبقه می ۷تا  6ساختمانی 

 

(1400) ماخذ: نگارندگان، تراکم ساختمانی -2 تصویر  
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 سرانه  -3-1-6

ارتباط مستقیم است.   اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در  اقتصادی،  ابعاد  با تمامی  بنای مسکن  زیر  شاخص سرانه 

اجتماعی جامعه و خانوار ها و امکانات و محدودیت کالبدی، نقش تعیین کننده ای در  همچنین ویژگی های فرهنگی و  

 میزان این شاخص دارند.

باشد که برای  متر می  125سرانه زیر بنا طبق پرسش از ساکنین و برداشت از سایت مرکز آمار در این محدوده حدودا 

اطلس کالنشهر تهران، سرانه  1385به عبارت دیگر، بر طبق آمار سال  .سکونت یک خانواده ی چهار نفری مناسب است

 ( https://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=100)متر مربع می باشد.   42تا   31ی مسکونی به ازای هر نفر 

 محیط طبیعی، کاال و خدمات  -6  -2

 زیر ساخت و خدمات  -1-2-6

تعریف می  دهنده به جوامع و اقتصادهای مدرن های شکل ها، فعالیت ای از سیستم  منظور از زیرساخت مجموعه  همروزا

 (   (Williams, 2012درو به کار می کالنمهم و در مقیاس ساز  برای نامیدن هر منبع و شبکه انسانشود و معموال 

مره  مورد نیاز برای رفع نیاز های روزاز خدمات  .  باشدخدمات محله ای مناسب یکی از ویژگی های بارز میدان هروی می

نظیر هایپرمارکت تا خدمات اجتماعی و فرهنگی و امنیتی نظیر مال ها و مساجد و کتابخانه و پارک همگی با پراکنش  

 (1400،) ماخذ: مطالعات میدانیشوند مناسب در میدان و اطراف آن دیده می

 

(1400مسجد به عنوان خدمات محله) ماخذ: نگارندگان،  – 3تصویر  

 اقلیم  -2-2-6

در محیط زیست و کیفیت زندگی مجتمع های زیستی به طور چشمگیری رو به  امروزه نقش و اهمیت فضاهای باز و سبز

  –کالبدی ه طور کلی بازدهی فضاهای سبز شهری در سه گروه بازدهی اکولوژیک و محیط زیستی، بازدهی  .افزایش است

 (www.avalanchgarden.com)باشد می بندی تقسیم  قابل روانی – اجتماعی بازدهی  و شهرسازی

و وجود (  لویزان  )  با توجه به قرار گیری محدوده در قسمت شمال شرقی تهران و نزدیکی به کوه های شمالی و شرقی  

و   ارکیده  صدف،  پارک  همچون  محدوده  اطراف  در  متعدد  های  است...  پارک  برخوردار  باالیی  سبز  فضای  سرانه  . از 

 (  1400،مطالعات میدانیماخذ:  )  .برخوردار هستندهمچنین محالت و خیابان ها نیز از سر سبزی باالیی 



 سامان بیات ترک،علی اتحادی ...............تهران(.  یهرو دانی: می )نمونه موردیمحل نیساکن  یزندگ تی ف یبر ک یسکونت تی وضع ریتاث  ل یتحل 

 

 

 
 
 

 

(1400محیط زیست و فضای سبز محدوده) ماخذ: نگارندگان،  -4 تصویر  

 سالمت جسمی و روحی  -3-6

به عنوان مثال .  سالمت جسمی و روحی یک عامل نسبی است و شاخص ها و عوامل بسیار زیادی در آن دخیل هستند

توان از زندگی های  اختالالت ذهنی و روحی در خانواده های مرفه اشاره کرد و یا برعکس آن میتوان به موارد متعدد  می

با سطح درآمدی پ از ساکنین  .  ایین نام بردشاد و سالم در خانواده هایی  از تعدادی  اما به طور کلی و در طی پرسش 

نان از سالمت جسمی و روحی در خانواده های  میدان و با استناد و اعتماد به صحت پاسخ آنان اکثریت غریب به اتفاق آ

ن نتیجه گرفت که توااز دید شهرسازانه و با ارتباط دادن عوامل مختلف در کیفیت سکونت نیز می.  خویش صحبت کردند

از رفاه و آسایش در میدان سالمت جسمی و روحی نیز تا حد معقولی وجود دارد ) ماخذ:  .با توجه داشتن حد مناسبی 

 ( 1400، دانی مطالعات می

 امنیت  -4-6

 امنیت اجتماعی   -1-4-6

را می اجتماعی  کردامنیت  بررسی  منظر  از دو  اجرایی.  توان  منظر  و دو،  فرهنگی  منظر  تمامی    ،یک،  به  فرهنگی  منظر 

این وجهه از امنیت در  .  پردازد که خود ساکنین در ایجاد امنیت نقش اساسی دارندپیشینه ی یک اجتماع میسابقه و  

از زمان های دور ساکنین هروی به آسایش و داشتن فرهنگ معاشرت معروف بودند و این  . میدان هروی سطح باالیی دارد

است گردیده  آینده  های  نسل  به  این سنت  انتقال  نیروی   منظر.  خود سبب  یک  از  که  است  اقداماتی  تمام  شامل  دوم 

در رابطه با  .  گرددایجاد امنیت و انضباط در محیط اجتماعی میگردد و سبب  خارجی مانند پلیس به اجتماع تحمیل می

این وجهه از امنیت به لحاظ تعداد مراکز امنیت در سطح مناسب از نظر میزان موفقیت در تحمیل و ایجاد آن در طی  

و ورود توان دلیل آن را ظهور و گسترس شدید سکونت در این محله  می.  گذشته عملکرد مناسبی نداشته است  سالچند  

 ( 1400، )ماخذ: مطالعات میدانی .افراد خارجی دانست که به نوعی از کنترل نیروی پلیس در برخی اوقات خارج بوده است

 امنیت اقتصادی   -2-4-6

منظور از امنیت اقتصادی اوال به داشتن شغل مناسب و درخور ساکنین و فراهم بودن امکان انتخاب شغل مناسب در این 

اگر بخواهم بدون حاشیه و یک راست بحث .  ثانیا به همخوانی سطح درآمدی و مخارج زندگی اشاره داردمحدوده است و  

ضمنا این نکته را .  را باز کنم باید بگویم که در هیچ یک از دو منظر اقتصادی، میدان هروی در سطح مناسبی قرار ندارد

شود که ساکنین در آنجا امنیت اقتصادی یی پیدا میتوان به صراحت گفت در تهران به ندرت جاباید بگویم که می  هم

 گفتن این نکته هم خالی از لطف نیست که با وجود این اوضاع بحرانی در کشور و تورم باال با این حال  . داشته باشند
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  فراد اندوخته های پیشین خود در حال کسب در آمد از راه هایشرایط برای همه یکسان است و به هر حال بسیاری از ا

 ( 1400)ماخذ: مطالعات میدانی،  .باشند مختلف می

 امنیت محیطی   -3-4-6

) بیات و کرمی،  ت دارداللها در محیط شهری د   مفهوم امنیت شهری بر مصون ماندن افراد اجتماع از خطرات و آلودگی 

این نوع از امنیت به اشتیاق ساکنین به حضور در فضای میدان اشاره دارد که ناشی از عواملی نظیر محرک های  . (1399

توان گفت، علت  .  باشدمی...  فضایی، تفریحی، آسایش خاطر و   برای حضور در فضاهی  به طور کلی می  افراد  انگیزه ی 

توان کونی آن، طبق بررسی های به عمل آمده میدر فضای شهری میدان هروی و محیط های مس.  اشدبشهری چه می

عنوان کرد که امنیت محیطی در سطح مناسب قرار دارد، چرا که امکاناتی که ساکنین بتوانند با آن رابطه ی خوبی برقرار 

  ل پارک و مغازه و مکان های تفریحی که همه نوع قشر از ساکنین، چه مرفه و چه کم درآمد را بهکنند فراهم است، مث

کند و صرفا محیط های خشکی که تنها در یک زمان خاص و یا یک قشر یا یک جنس از مردم بتوانند به خود دعوت می

 ( 1400)ماخذ: مطالعات میدانی، . .درون آن ورود کنند نیست

 

( 1400وجود تنوع کاربری  و تامین امنیت) ماحذ: نگارندگان،  -5 تصویر  

 تکنیکی و پژوهشیدر فرآیند   و مدل ها تحلیل یافته ها حاصل از روش  -7

نفر از ساکنین میدان هروی پرسشنامه میزان رضایتمندی از کیفیت سکونت که در ارتباط با معیار   50حال از طریق پرسش از 

به هر سطح از    ات پاسخ دهنده( ) تعداد نفرباشد. در جدول زیر تعداد پاسخهای مورد نظر بود انجام گردید که صورت زیر می

 پردازیم. میزان رضایتمندی مشخص است که در ادامه به مقایسه آن ها باهم و با وضعیت حقیقی موجود میدان می

 پرسشنامه رضایتمندی از وضعیت سکونتی محل زندگی ساکنین میدان هروی  -4جدول

 ضعیف  متوسط  عالی  سکونت  محل وضعیت از رضایت میزان  پرسشنامه

  ۷  25 18 میزان رضایتمندی شما از میزان توزیع و همجواری کاربری ها در چه حد است؟  -1

  12  23 15 میزان تراکم ساختمانی کاربری های مسکونی چقدر است؟ -2

  13  1۷ 20 میزان سرانه زیر بنای مفید سکونتی را چگونه ارزیابی می کنید؟  -3

  6  12 32 در چه حد است؟ سالمتی جسمی خود و خانواده خود   -4

  ۷  15 28 سالمتی روحی خود و خانواده خود در چه حد است؟  -5

  8  18 24 کنید؟ سطح امنیت اجتماعی میدان را چگونه ارزیابی می -6

  6  2۷ 1۷ وضع درآمدی و اشتغال در این محدوده به چه صورت است؟ -۷

  13  22 15 میدان در چه حد است؟ امنیت محیطی و سطح آسایش برای حضور در  -8

  10   16 24 بینید؟ سطح خدمات محله ای و زیر ساخت ها را در میدان چگونه می -9

  10  14 26 است؟  چگونه سال  طول  در محدوده  این در هوا  و  آب وضعیت و  اقلیم -10

 1400، ماخذ: یافته های تحقیق



 سامان بیات ترک،علی اتحادی ...............تهران(.  یهرو دانی: می )نمونه موردیمحل نیساکن  یزندگ تی ف یبر ک یسکونت تی وضع ریتاث  ل یتحل 

 

 

 
 
 

 

 

 مقایسه ی نموداری زیر معیار ها  -1-7

در نمودار زیر مقایسه ی زیر معیار های مشخص شده در هر یک از چهار معیار کلی تحقیق، بر اساس پرسشنامه ی طرح شده 

 باشد:و  تعداد پاسخ ساکنین به هر یک از سطوح سواالت در نظر گرفته شده به صورت زیر می

 
 همقایسه ی درصدی زیر معیار های وضعیت سکونت بر اساس پرسشنام -1نمودار

 

1400، ماخذ: یافته های تخقیق  

 مجموع رضایت ساکنین در معیار های کلی -2نمودار 

 

1400،  ماخذ: یافته های تخقیق  
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 تحلیل داده ها-2-7

بر طبق نتایجی که ار تحقیقات میدانی به وسیله پرسشنامه از اهالی میدان هروی داشته ایم برای تحلیل ایـن داده هـا از نـرم 

و میزان همبستگی پیرسون هر یک از زیر معیار ها رو اندازه گرفته تا دریابیم کـه چـه  AHPبه روش  expert choiceافزار 

 )میدان هروی( نقش داشته است.زندگی در این سایتمقدار و کدامیک از متغیر های کیفیت 

 
 سنجش میزان همبستگی بین کیفیت سکونت و محیط کالبدی -5جدول

 sig حس تعلق  پیرسون  همبستگی ضریب

میزان کیفیت  

 سکونت

 میزان رضایتمندی از میزان توزیع و همجواری کاربری ها در میدان هروی 
 میزان تراکم ساختمانی کاربری های مسکونی در اطراف میدان هروی  000/0 265/0**

 میزان سرانه زیر بنای مفید سکونتی در اطراف میدان هروی 

1400، ماخذ: یافته های تخقیق  

**01/0 p > 

پیرسون دهنده رابطه معنادار  بین دو متغیر محیط کالبدی و میزان کیفیت سکونت در جدول فوق، نشان  ضریب همبستگی 

معنادار    01/0در سطح آلفای    318/0شود ضریب همبستگی با مقدار  هاست. همانطور که در جدول فوق، مشاهده میبین آن 

یزان رضایت ساکنان از محیط کالبدی بیشتر باشد؛ بدین معنی که هر چه ماست و جهت رابطه به صورت مستقیم و مثبت می

 .یابدشود، میزان کیفیت سکونت  نیز افزایش می

 سنجش میزان همبستگی بین کیفیت سکونت و سالمت-6جدول

 sig حس تعلق  پیرسون  همبستگی ضریب

میزان کیفیت  

 سکونت

 میزان سطح سالمتی جسمی خود و خانواده خود  
**436/0 000/0 

 میزان سطح سالمتی روحی خود و خانواده خود  

1400،  ماخذ: یافته های تخقیق  

**01/0 p > 

پیرسون همبستگی  نشان  ضریب  فوق،  جدول  در  سکونت  کیفیت  میزان  و  سالمت  متغیر  دو  بین  بین  معنادار  رابطه  دهنده 

معنادار است    01/0در سطح آلفای    436/0شود ضریب همبستگی با مقدار  هاست. همانطور که در جدول فوق، مشاهده میآن 

المت ساکنان بیشتر شود، میزان کیفیت  باشد؛ بدین معنی که هر چه میزان سو جهت رابطه به صورت مستقیم و مثبت می

 .یابدسکونت  نیز افزایش می

 سنجش میزان همبستگی بین کیفیت سکونت و امنیت -7جدول

 sig حس تعلق  پیرسون  همبستگی ضریب

میزان کیفیت  

 سکونت

 کنید سطح امنیت اجتماعی میدان را چگونه ارزیابی می
 محدوده به چه صورت است وضع درآمدی و اشتغال در این  000/0 2۷6/0**

 امنیت محیطی و سطح آسایش برای حضور در میدان در چه حد است 

1400،  ماخذ: یافته های تخقیق  



 سامان بیات ترک،علی اتحادی ...............تهران(.  یهرو دانی: می )نمونه موردیمحل نیساکن  یزندگ تی ف یبر ک یسکونت تی وضع ریتاث  ل یتحل 

 

 

 
 
 

**01/0 p > 

نشان فوق،  جدول  در  سکونت  کیفیت  میزان  و  امنیت  متغیر  دو  بین  پیرسون  همبستگی  بین  ضریب  معنادار  رابطه  دهنده 

معنادار است    01/0در سطح آلفای    2۷6/0شود ضریب همبستگی با مقدار  . همانطور که در جدول فوق، مشاهده میهاستآن 

باشد؛ بدین معنی که هر چه میزان رضایت ساکنان از امنیت بیشتر شود، میزان و جهت رابطه به صورت مستقیم و مثبت می

 .کیفیت سکونت  نیز افزایش می یابد

 مبستگی بین کیفیت سکونت و محیط طبیعی سنجش میزان ه-8جدول

 sig حس تعلق  پیرسون  همبستگی ضریب

میزان کیفیت  

 سکونت

 بینیدسطح خدمات محله ای و زیر ساخت ها را در میدان چگونه می
**354/0 000/0 

 اقلیم و وضعیت آب و هوا در این محدوده در طول سال چگونه است 

1400،  ماخذ: یافته های تخقیق  

**01/0 p > 

دهنده رابطه معنادار بین  ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر محیط طبیعی و میزان کیفیت سکونت در جدول فوق، نشان

معنادار است    01/0در سطح آلفای    265/0شود ضریب همبستگی با مقدار  هاست. همانطور که در جدول فوق، مشاهده میآن 

باشد؛ بدین معنی که هر چه میزان رضایت ساکنان از محیط طبیعی بیشتر شود، و جهت رابطه به صورت مستقیم و مثبت می

 .یابد میزان کیفیت سکونت  نیز افزایش می

 ایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهنت-8

 

ساکنین از سطح کیفیت سکونت حقیقی از منظر معیـار هـا و زیـر   از نمودار های تطبیقی باال دریافتیم که میزان رضایتمندی

معیار های مسکن مناسب باالتر است. این نشان دهنده ی این است که ساکنین بیشتر معیار سالمت میدان هروی و اطراف آن 

 را دیده اند تا نقاط ضعف و کمبود های آن. این در حالی است که سعی شده است

تحقیق و صحت اطالعات و آمار بدست آمده، چرایی و ریشه ی اختالف میان داده های وضـع موجـود و  با فرض پایایی و روایی

توان به عنوان یک پژوهش دیگر در نظر گرفت، اما در این پژوهش تنها به سوال اصلی تحقیـق کـه مقایسـه نظر ساکنین را می

 ی بین این دو بود را بررسی کردیم.

ها یافت این است که بیش ترین و کم ترین اختالف میان مقایسه به ترتیب مربـوط بـه سـالمت و توان از مقایسه نکاتی که می

باشد. این بدین معناست که ساکنین محیطی سالمت میدان هـروی را بیشـتر از محـیط کالبـدی و تـراکم و سـرانه امنیت می

 اند.دریافت و درک کرده

 

 نتیجه گیری -1-8

 

اسـت  ، موضوع اصلی این پژوهشرفاه و آسایش ساکنین و میزان رضایت آنان از محیط مسکونی خویش  در مقام نتیجه گیری،

که میدان هروی توانسته است از این آزمایش سر بلند بیرون بیاید اما بایستی برای کمبود های موجود بـه خصـوص در بخـش 

ایط چه بیشتر اختالف میـان دو مولفـه بـه بهبـود شـر امنیت و  محیط کالبدی تالش و برنامه ریزی کرد تا بتوان با کاهش هر

 مسکن در این محدوده کمک شود.
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بـا تـوان میکـه امنیت دارای پایین ترین میزان تاثیر در کیفیت محیط میدان هروی داشـته اسـت   ،با توجه داده های تحلیلی

هروی ماننـد داروخانـه شـبانه  اطراف میدانمیدان یا با ایجاد کاربری های شبانه روزی در   ورگذاشتن کانکس ایستگاه پلیس د

 به بهبود میزان امنیت در میدان هروی کمک کند. توانمی ،اغذیه فروش های شبانه روزی سیار، روزی

از جملـه تغذیـه و ورزش و خـدمات  شاهد هستیم که عوامل مختلفی در آن تـاثیر دارد،  ر متغیر سالمت نیز، سطح پایینی راد

با توجه به این معیار ها و همچنین امکانات موجود در میدان هروی ازجمله وجود پارک شهری در ضـلع جنـوب . بهداشتی و... 

در کمبود وجود مرکز بهداشت و درمـان   باشد. همچنیناز لحاظ امکانات ورزشی در حد مطلوب می  توان گفت کهغربی آن می

 میزان سالمت مردم ساکن در اطراف میدان هروی داشته است.  نفوز میدان هروی تاثیر منفی در اطراف حوزه

 

 پیشنهادات-9

 

داده هـای گـردآوری شـده از ایجاد پایگاه اطالعاتی به روز از وضعیت شاخص های کیفیت زندگی ساکنین و پـایش   -

 کوتاه مدت در محله ی هروی. وضع موجود، جهت برنامه ریزی طرح های

سازی نیاز هـای واقعـی مـردم و افزایش ارتباط ساکنین با مدیریت شهری از طریق نهاد های مردم نهاد برای شفاف   -

 محله.

استفاده و حمایت از ظرفیت نیروی انسانی موجود و به کارگیری متقاضیان برای انجام برنامـه هـای خـود جـوش در  -

 داشتی و همچنین فرهنگ سازی برای جذب ساکنین به فعالیت های مشارکتی در محله.محله برای ارتقا خدمات به

 

 

 منابع-10

 سازی، شهر های جستار  فصلنامه ،جهان بزرگ شهر یکصد در زندگی کیفیت سنجش (.1380 )حسین آسایش، .1

 شماره

،سومین کنفرانس  CPTEDرویکردطراحی محله امن یافت آباد جنوبی با   ،1399بیات ترک، سامان و کرمی، علی، .2

 https://civilica.com/doc/1039348بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی،تهران،،،
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