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چکیده
کیفیت محالت شهری را ارائه می کند. این ابزار شامل یازده مقیاس سنجش  کنان از  ک سا مقاله حاضر ابزار سنجش ادرا
کیفیت، در چهار معیار شامل جنبه های فضایی، اجتماعی، عملکردی و زمینه ای طبقه بندی شده است. هدف  ک  ادرا
ارتقای  و  کیفیت  این  بر  مؤثر  شاخص های  و  عوامل  شناسایی  جدید،  مسکونی  محالت  کیفیت  ک  ادرا سنجش  مقاله، 
کیفیت  کیفیت های روان سنجی در قالب دیدگاه »شناختی_روان شناسی« است و در پی پاسخ به سئواالت زیر است: میزان 
گلشهر و پرواز تبریز در چه سطحی قرار دارد؟ و چه عوامل و شاخص هایی با چه  کوی  کنان از محالت جدید  ک شده سا ادرا

کیفیت مؤثر هستند؟ میزان بر این 
کنان  که به صورت نمونه گیری تصادفی_خوشه ای بین 250 نفر از سا روش تحقیق، توصیفی_تجربی با ابزار پرسشنامه است 
گلشهر و پرواز شهر تبریز توزیع شدند. تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه با استفاده از آزمون T تک نمونه ای،  کوی  دو 
گرفت. نتایج تحقیق، ساختار عاملی مقیاس ها  کمک نرم افزار spss انجام  مقایسه زوجی و تحلیل رگرسیون چندگانه به 
کنان از محله  کــی سا کیفیت ادرا از میان عوامل فردی، عامل جنسیت و مالکیت بر  که  را تأیید می کند و نشان می دهد 
کنان تأثیر بیشتری دارند؛  کی سا کیفیت ادرا اثرگذار است، از میان چهار مؤلفه اصلی، مؤلفه اجتماعی و سپس زمینه ای بر 
کنان محالت دارا هستند. در میان شاخص های ابعاد، شاخص مناطق  کمترین امتیاز را در بین سا که این دو بعد  در حالی  
سبز از بعد معماری، شاخص قضاوت از بعد اجتماعی، خدمات حمل و نقل از بعد عملکردی و شاخص نگهداری و مراقبت 
کی محله دارند. بنابراین با حرکت از فضای فیزیکی_جسمی به طرف  کیفیت ادرا از بعد زمینه ای بیشترین اثرگذاری را بر 
کید تصمیمات  ک شده از محله بیشتر می شود، اما اساس و تأ کیفیت ادرا فضای اجتماعی_روانی_ذهنی، میزان اثرگذاری بر 
کی  کیفیت ادرا که  برای ارتقای  متخصصان شهرسازی بیشتر بر ابعاد فضایی و عملکردی است. نتیجه جالب دیگر این است 
گردد. در انتها راهکارها و پیشنهادهایی برای  کید  کنان عالوه بر بعد اجتماعی باید به بعد زمینه ای محالت نیز توجه و تأ سا

کیفیت محالت مسکونی جدید به ویژه در بعد اجتماعی و زمینه ای ارائه می شود. ارتقای 

کنان، محله مسکونی، تبریز. ک سا کیفیت محیط، ادرا گان کلیدی:  واژ
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1. مقدمه 
محیط  بنیان های  تضعیف  و  محیطی  زیست  بحران های  وقــوع 
زیست جهانی در مطرح شدن مسئله »کیفیت محیط« به عنوان 
 Van( کیفیت زندگی مؤثر بوده است بخشی از مفهوم همه جانبه 
در  مهم  موضوعات  از  سکونتی  رضایت مندی   .)poll, 1997: 1
دارای  و  اسـت  شهرسـازی  و  معمـاری  جامعـه شناسـی،  جغرافیـا، 
به   .)Dekker, 2011: 480( است  چندبعدی  و  مفهـومی پیچیده 
دارد  ــرورت  ض ابعاد  و  عوامل  ایــن  تمامی  به  توجه  خاطر،  همین 
کردن در محیط های شهری باعث ایجاد  کار   .)Afacan, 2015: 2(
کیفیت  استرس و فشارهای زیادی بر روی مردم می شود، بنابراین 
محیط سکونتی و رضایت مندی از آن مورد توجه محققان بسیاری 
که از شاخص های  گرفته است )Zhao, 2009: 4594(. مادامی  قرار 
این  نتایج  و  گیرد  صـورت  مـداوم  ارزیابی  رضایت مندی،  کلیدی 
اندازه گیری ها مناسب و به موقع در محیط اجرا شود، دستیابی به 
 Hanak et al., 2015:( توسعه محیط سکونتی ممکن خواهد شد
محیطی  روان شناسی  در  پژوهشی  موضوع  حاضر،  تحقیق   .)496
روابــط بین مــردم و محیط مسکونی در سطح محله  بر  که  اســت 
در  محله  کــه  اســت  داده  نشان  قبل تر  مطالعات  اســت.  متمرکز 
کات و اقدامات مردم در مورد محیط مسکونی به عنوان ارتباط  ادرا
 )Bonaiuto & Bonnes, می نماید  عمل  شهر  و  خانه  سطوح  بین 

 .1996: 699(
کـــی  ادرا و  ذهنی  محیط  کــه  اســت  آن  از  کی  حا مــوجــود  تــجــارب   
کیفیت محیط شهری دارند.  شهروندان نقشی اساسی در تلقی از 
با توجه به دگرگونی های وسیع در حیات شهری و به ویژه تبریز به 
کیفیت محیط شهری و نیز محیط  کشور، شناخت  کالنشهر  عنوان 
و  گلشهر  محالت  رو  ایــن  از  اســت.  خاصی  اهمیت  دارای  محله، 
پرواز تبریز به عنوان محالت جدید از پیش طراحی شده )با قدمت 
کمتر از 30 سال( با دارا بودن فضای معماری و شهری مناسب و با 
کیفیت محیط مسکونی  سطح امکانات و خدمات باال انتخاب و 
کنان مورد  آن در قالب دیدگاه »شناختی_روان شناسی« از دید سا
کیفیت  با هدف سنجش میزان  گرفته است. مقاله  قرار  سنجش 
کنان از محله و شناسایی عوامل و شاخص های مؤثر  درک شده سا

کیفیت، تالش نموده به سئواالت زیر پاسخ دهد: بر این 
محالت  کنان  سا شده  درک  کیفیت  یا  محله  از  ارزیابی  میزان   -1

گلشهر و پرواز تبریز در چه سطحی قرار دارد؟ کوی  جدید 
بر  را  تأثیر  بیشترین  میزان،  چه  با  شاخص هایی  و  عوامل  چه   -2

گلشهر و پرواز تبریز از محله دارند؟ کوی  کنان  ارزیابی سا

2. چارچوب نظری
دوم  نیمه  به  سکونتی  محیط  کیفیت  مورد  در  نظام مند  مطالعه 
و ون کمپ2 در هلند بخش های  باز می گردد. ون پل1  بیستم  قرن 
کشور را در مقیاس های متفاوت از سطح بلوک مسکونی،  مختلف 
مــورد مطالعه  آمــاری  با روش هــای مختلف  و شهر  محله، شهرک 
که  ــن پــژوهــشــگــران نــشــان مــی دهــد  ــد. یافته های ای ــ قـــرار داده انـ

1 Van Poll
2 Van Camp 

زیادی  عوامل  از  متأثر  می تواند  مسکونی  محیط  از  رضایت مندی 
اجتماعی  وضعیت  فــردی،  متغیرهای  شامل  عوامل  ایــن  باشد. 
افــراد  ک  ادرا و  فــردی  متغیرهای  بر  همگی  که  اســت   ... و  محله 
کید می کنند )Sasanpour et al., 2015: 39(. نتیجه تحقیق انجام  تأ
که رضایت از محله  گرفته به وسیله الوجوی و دیگران نشان داده 
کنترل عوامل فردی و دیگر  کنان محله سنتی، بعد از  در میان سا
ویژگی ها باالتر است. ویژگی های مرتبط با رضایت در بخش هایی 
از محالت سنتی، شامل درک سرزندگی و تنوع و در محالت حومه 
شامل درک همگنی اقتصادی است. مهم ترین خصوصیات برای 
گروه، منظر جذاب و ایمنی درک شده  رضایت از محله در میان دو 
که طرح محالت نوساز برای موفقیت در جذب  از محالت هستند 
 Lovejoy et al.,( کنان، باید قادر به ارتقای این ویژگی ها باشد سا
37 :2010(. مهیت3 و دیگران دو پژوهش را در رابطه با مسکن های 
کواالالمپور مالزی انجام داده اند. آنها از  اجتماعی ساخته شده در 
با  سکونتی  رضایت مندی  معیارهای  چندسطحی  سنجش  روش 
که  کرده اند. نتایج آنها نشان داد  رگرسیون خطی چندگانه استفاده 
با استفاده از برخی اقدامات مانند مدیریت کنترل امنیت جاده های 
پیرامون، نظافت زباله های مسکن و ایجاد شبکه فاضالب به وسیله 
 Mohit et al.,( کنان را افزایش داد قدرت محلی می توان رضایت سا
که با هدف  24 :2010(. اسماعیل و همکـاران )2015( در پژوهشـی 
انجام  مالزی  در  کواالالمپور  شهر  در  سکونتی  کیفیت  اندازه گیری 
دادند، با اسـتفاده از سـنجش شـاخص هـای عینی و ذهنی به این 
کنان از عنصر طراحـی کالبدی،  نتیجه رسیدند که به  طور عموم، سا
راضـی امـا از عناصـر محیطـی فیزیکی در این مناطق ناراضی بودند 
هدف  با  را  دیــو 4پژوهشی  و  هوانگ   .)Ismail et al., 2015: 270(
هانگژو  شهر  در  اجتماعی  مسـکن  سـکونتی  رضایت مندی  بررسی 
که محیط محله،  در چین انجام دادنــد و به این نتیجه رسیدند 
تسـهیالت عمـومی و مشخصـات مسکن، عوامل اصلی تأثیرگذار بر 
 Huang & Du,( کنان از محیط سکونتی هستند رضایت مندی سا

 .)2015: 218
با عنوان »سنجش  نعمتی مهر در مقاله خود  و  رضایی خبوشان 
کیفیت محیط مسکونی در برنامه مسکن مهر براساس نشانگرهای 
کنان مسکن مهر شهر جدید  که سا زندگی« نشان دادنــد  کیفیت 
پردیس از تسهیالت و ویژگی هاى کالبدى واحد مسکونی، امنیت و 
کردند. همچنین  بهداشت محیط محله مسکونی اظهار نارضایتی 
نشانگرهاى بهداشت محیط، امنیت و دسترسی به خدمات در 
مقیاس محلة مسکونی، باالترین و اقتصاد واحد مسکونی، کمترین 
 Rezayi Khabushan( کنان داشتند  میزان اهمیت رااز دیدگاه سا
Nematimehr, 2015: 53 &(. نتایج تحقیق انجام شده به وسیله 
ابوالقاسم طبی و رضایی با عنوان »ارزیابی میزان رضایت شهروندی 
کیفیت های سکونتی در مجتمع مسکونی شهر همدان« نشان  از 
کیفیت محیط سکونتی  از  که نتایج آزمون برای رضایت  می دهد 
در سه شاخص اندازه، تسهیالت مسکن و شرایط درونی و بیرونی 
برای  انتها  در  بــود.  معنی دار  ــدودی  ح تا  مسکونی  مجتمع های 

3 Mohit
4 Huang & Du
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کنان راهکارهایی راهبردی و اجرایی ارائه  ارتقای میزان رضایت سا
 .)Tebbi Masrour & Rezayi Moayed, 2015: 61( است  گردیده 
نتایج تحقیق عباس زاده و همکاران با عنوان »بررسی تأثیر عوامل 
کنان در مجتمع های مسکونی  کیفیت محیطی بر رضایت مندی سا
یعنی  کیفیت محیطی  که مجموعه عوامل  در مشهد« نشان داد 
عوامل عملکردی، تجربی، زیباشناختی و زیست محیطی بر میزان 
رضایت مندی سکونتی تأثیرگذارند. عامل عملکردی با زیرعامل های 
شخصی، اجتماعی و فرهنگی از عامل رضایت مندی دارای رابطه 
ندارد  معنی داری  رابطه  محیطی  زیرعامل  با  اما  اســت؛  معنی دار 
با  )Abbaszadeh et al., 2016: 653(. تحقیق اهلل یاری و همکاران 
کیفیت محیط سکونتی محالت شهری )مطالعه  عنوان »سنجش 
که  مــوردی: محالت خرمشهر و ضیابری شهر رشــت(« نشان داد 
محیط،  فیزیکی  ویژگی های  ترتیب  به  خرمشهر،  بلوار  محله  در 
واحد  کیفیت  عمومی،  خدمات  محیط،  اجتماعی  ویژگی های 
ویژگی های  ترتیب  به  ضیابری،  محله  در  و  دسترسی  و  مسکونی 
کیفیت  اجتماعی محیط، ویژگی های فیزیکی محیط، دسترسی، 
اهمیت  از  شهروندان  نظر  از  عمومی  خدمات  و  مسکونی  واحــد 

 .)Allahyari et al., 2017: 107( برخوردارند

2.1. کیفیت محیط
هبیتات1  کنفرانس  در  بار  نخستین  بــرای  محیط  کیفیت  مفهوم 
کیفیت  کنفرانس  سازمان ملل در سال 1976 مطرح شد. در این 
کردن نیازهای اساسی انسان و عدالت  محیط را مترادف با برآورده 
مسکن،  غــذا،  از  بــودنــد  عــبــارت  نیازها  ایــن  دانستند.  اجتماعی 
شغل، بهداشت، آزادی، شرافت و امکان پیشرفت فردی و توزیع 
کیفیت محیط   .)Bahreini, 1998: 145( عادالنه درآمدهای توسعه
کیفیت  همچون  مفاهیمی  بــا  کــه  اســت  چندبعدی  مفهوم  یــك 
کیفیت مکان، ادراك و رضایت شهروندی و قابلیت زندگی  زندگی، 
که در بسیاری موارد به عنوان معانی  کاتی دارند؛ به طوری   اشترا
کیفیت باال، حس  گرفته می شوند. »یک محیط با  مشابه در نظر 
کن اند، به واسطه  که در آن سا رفاه و رضایت مندی را به جمعیتی 
که ممکن است فیزیکی، اجتماعی یا نمادین باشند،  ویژگی هایی 

 .)Lansing & Marans, 1969: 196( »منتقل می کند
کیفیت محیط مسکونی شهری معمواًل از طریق شاخص های 
کات و رضایت شهروندان از  ذهنِی حاصل از پیمایش و ارزیابی ادرا
زندگی شهری و محیط سکونتی آنان یا با استفاده از شاخص های 
عینی حاصل از داده هـــای ثانویه، اندازه گیری می شود؛ تا بدین 
وسیله سنجشی سیستماتیک در خصوص میزان رضایت مندی و 
بهره مندی شهروندان از ویژگی های محیطی، اجتماعی، فرهنگی، 
 Barati &( اقــتــصــادی و کــالــبــدی محیط سکونت بــه دســت آیــد 
کیفیت  Kakavand, 2013: 26(. بررسی ها نشان می دهد، محیط با 
 Gifford & Steg,( پایین می تواند بر زندگی افراد تأثیر منفی بگذارد
که مردم هر روز با آن ارتباط  60 :2005(. محله، به عنوان محیطی 
برقرار می کنند، رشد سالمت عمومی را به عنوان ابزار بالقوه مداخله 
 .)Cummins et al., 2007: 1826( حساس به زمینه موجب می گردد

1 Habitat

کیفیت محیط مسکونی کنان از  ک و ارزیابی سا 2.2. ادرا
که از طریق آن انسان داده های  ک محیطی« فرایندی است  »ادرا
الزم را براساس نیازش از محیط پیرامون خود بر می گزیند. بنابراین 
کم  که به فرهنگ، نگرش و ارزش حا می توان آن را هدفمند دانست 
از  ک محیطی،  ک کننده بستگی دارد. در حقیقت ادرا ادرا بر تفکر 
که در ذهن انسان تجربه شده اند،  ک حسی و شناختی  تعامل ادرا
حادث می شود. در این فرایند نقش محیط به عنوان عامل اساسی 
می گیرد  قرار  توجه  مورد  یادگیری  در  نهایت  در  و  توسعه  رشد،  در 
ذهنی  باید  کیفیت  که  می کند  اظهار  لی   .)Motallebi, 2001: 56(
پرسیدن  زندگی،  کیفیت  کشف  برای  شیوه  مناسب ترین  و  باشد 
)Lee, 2008: 1208(. وی همچنین  آنهاست  زندگی  از  ادراك مردم 
و  برنامه ریزی  اهــداف  بــرای  ذهنی  شاخص های  که  است  معتقد 
زیرا  اســت؛  ارجــح  عینی  شاخص های  به  نسبت  سیاست گذاری 
و  برنامه ریزان  بــرای  را  ارزشمندی  بــازخــوردهــای  شاخص ها  ایــن 

سیاست گذاران فراهم می کنند.
ــرار  ق ــه  ب ک محیط  بـــرای ادرا ــلــیــارد ســه شــیــوه اصــلــی  اپ دونـــالـــد 
بر  متمرکز  کــنــشــی:  وا پاسخده  1- شیوه  می کند:  بازشناسی  زیــر 
گوردن  کنش های عاطفی به محیط )مانند تجربیات بیان شده  وا
و  فعالیت ها  بر  متمرکز  عملیاتی:  2- شیوه  شهری(،  منظر  از  کالن 
انسان در شهر )مانند تجربیات ویلیام وایت و جین  عملکردهای 
اطالعات  دریــافــت  بــر  متمرکز  اســتنباطی:  3- شــیوه  جیکوبز(و 
اپلیارد(  و  لینچ  مطالعات  )مانند  پیشین  شیوه  دو  از  حمایت  و 
ک و شناخت، این  )Carmona, 2009: 135(. براساس فرآیند ادرا
شیوه پاسخده،  سه شیوه بدین ترتیب صورت بندی می شوند: 
ک  ک یعنی» ادرا کنشی برگرفته از گام آغازین فرآیند درونی ادرا وا
ک عقلی«  »ادرا استنباطی منبعث از گام بعدی  حسی« و شیوه 
کارمونا در کتاب »بعد طراحانه برنامه ریزی« طراحان شهری  است. 
را ملزم به شناسایی مطالبات محیطی متفاوت منبعث از هر سه 
گیر و جامع برای  شیوه می داند و ضــرورت بــرخــورداری از نگاه فرا
تأمین کیفّیات مورد انتظار عموم از محیط در عین برآورده ساختن 
نیازهای انسانی )در انطباق با سلسله مراتب نیازهای مازلو( را یادآور 
می گردد  )Naghizadeh & Ostadi, 2014: 5(. از نقطه نظر عملیاتی 
درک  چندبعدی  مفهوم  یک  عنوان  به  محیط  ارزیابی  تجربی،  و 
شده است )Francescato, 2002: 16(. تحقیق انجام شده در میان 
که ارتباط بین عوامل متعدد محیط  بزرگساالن استرالیا نشان داد 
که به نوبه خود با سالمت  فیزیکی درک شده و رضایت مندی محله 
روان مرتبط است، وجود دارد )Leslie & Cerin, 2008: 273(. یکی 
از این عوامل، محیط طبیعی است؛ »دالیل خوبی برای مردم به 
منظور توسعه پیوندهای مثبت با محیط های طبیعی وجود دارد: 
عناصر طبیعی فرصت هایی برای ترمیم و بازسازی ذهنی2  فراهم 
لویکا  همچنین   .)Lee & Maheswaran, 2011: 213( می کنند« 
نشان داد که وضعیت مالکیت نگهداری از محدوده های ساختمان 
تأثیرات  و  هستند  مکان  به  دلبستگی  بر  مؤثر  مستقیم  عوامل  از 
متغیرهای اجتماعی برای دلبستگی به محله بیشترین میزان است 

2 Mental restoration and recreation
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شــــمــــاره ســـــی

)Lewicka, 2011: 210(. نقش روابط همسایگی و آشنایی افراد و 
کل عوامل و ساختارهای اجتماعی در ایجاد پیوندهای روحی  در 
کالبدی در محله است  روانی بیش از نقش ساختارهای فضایی و 
نشان  نیز  بنیتو  مطالعه   .)Pirbabayi & Sajjadzadeh, 2011: 17(
که ویژگی هایی مانند مناطق آرام، وجود ساختمان های زیبا  داد 
و وجود مناطق سبز، شاخص مثبت دلبستگی به محله هستند 

 .)Bonaiuto et al, 1999: 348(
آشکار  را  محله  ارزیابی  اصلی  جنبه  سه  محیطی،  ک  ادرا ادبیات 
معماری  )نــمــودهــای  فضایی   :)Amerigo, 2002: 85( می کند
و  اجتماعی(  روابـــط  )نمودهای  انسانی  شــهــری(،  برنامه ریزی  و 
استوکولز عبارت جدید »نقشه  و تسهیالت(.  عملکردی )خدمات 
ایجاد  با  را  شاخص  محتوای  اعتبار  تا  کــرد  اضافه  را   زمینه ای« 
آیتم های جدید و اصالح آیتم های قبلی به منظور حل نقص های 
 .)Stokols, 1992: 6( دهــد  افزایش  قبلی  نسخه های  متدولوژی 
و  »بنیتو  پژوهش های تجربی جدیدتر همچون پژوهش های  در 
همکاران« بعد چهارم دیگری شامل متغیرهای زمینه ای همچون 
کانِتر اضافه  نحوه زندگی، سالمت محیطی و نگهداری را به الگوی 
بنیتو  مــدل  مختلف،  نظریات  و  دیدگاه ها  بررسی  با  که  نمودند 
که  رفته است  کار  به  کامل ترین مدل در تحقیق حاضر  به عنوان 
در  اســت.  شــده  تشکیل  کلی  سطح  سه  از   1 شماره  نمودار  طبق 
معماری  )جنبه های  محیطی  کیفیت  بعد  چهار  نخست  سطح 
جنبه های  اجتماعی،  روابــط  جنبه های  شهری،  برنامه ریزی  و 
 Bonaiuto et( گرفته است   قرار  زمینه ای(  عملکردی و جنبه های 

.)al., 2015: 53
کالبدی معماری و برنامه ریزی شهری،  در سطح دوم، برای بعد   
سه معیار )فضای معماری و برنامه ریزی شهری، سازمان دسترسی 
کار رفته و در سطح سوم، برای معیار  و جاده ها، مناطق سبز( به 
فــضــای مــعــمــاری و بــرنــامــه ریــزی شــهــری ســه شــاخــص )زیــبــایــی 
گرفته شده  کم ساختمان( در نظر  ساختمان، حجم ساختمان و ترا
و  معماری  جنبه های  یا  کالبدی  بعد  به  سئوال   19 کل  اســت.در 

برنامه ریزی شهری محالت اختصاص دارد.

و  )قضاوت  معیار  سه  اجتماعی،  ــط  رواب بعد  بــرای  دوم،  سطح  در 
که  کار رفته است  شهروندی، امنیت و تحمل، اجتماع پذیری( به 
برای سنجش هر یک از این معیار ها، سه سئوال مطرح شده است؛ به 
عنوان نمونه برای معیار اجتماع پذیری مواردی شامل فضای مکث و 
کنان، احساس تعلق یا جدایی از  تجمع محلی، تعامل و دوستی با سا
محیط مورد سئوال است )یعنی برای بعد روابط اجتماعی ُنه سئوال 
ارائه شده است(. در سطح دوم، برای بعد عملکردی، چهار معیار 
کار رفته است.  )خدمات رفاهی، تفریحی، تجاری و حمل و نقل( به 
در سطح سوم، برای معیار خدمات رفاهی، دو شاخص )خدمات 
کل 20 سئوال  گرفته شده و در  مدرسه و خدمات محافظت( در نظر 
به بعد عملکردی اختصاص دارد. در سطح دوم، برای بعد زمینه ای، 
سه معیار )شیوه زندگی، سالمت محیطی و نگهداری و مراقبت( به کار 
رفته و 14 سئوال به بعد زمینه ای اختصاص دارد. بنابراین 62 سئوال 

کل ابعاد کیفیت محیطی محالت مورد مطالعه را پوشش می دهد.

3. روش 
تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی_تجربی 
لحاظ  به  و  آینده نگر  مقطعی  تحقیقات  نوع  از  زمانی  لحاظ  به  و 
فرآیند  نظر  از  می شود.  محسوب  کاربردی  تحقیقات  جزو  هدف 
کیفی و  کمی و  انجام تحقیق، پژوهش حاضر ترکیبی از روش های 
گــردآوری اطالعات  که برای  مطالعه ای موردی محسوب می شود 
گردآوری میدانی اطالعات استفاده شده  الزم از تکنیک پیمایش و 
اولیه در مطالعه حاضر، پرسشنامه  گردآوری اطالعات  ابزار  است. 
نظرات  ارزیابی  بــرای  تحقیق  متغیرهای  مختلف  ابعاد  بر  مبتنی 
کــی از محله مسکونی  کیفیت ادرا کنان محالت تبریز در زمینه  سا
اولیه نهایتًا 62 سئوال در قالب  پایلوت  از مطالعه و  که بعد  است 
کیفیت  ابعاد چهارگانه  بررسی  برای  لیکرت  گزینه ای  پنج  مقیاس 
 19 تعداد  کارکردی،  بعد  سنجش  بــرای  سئوال   20 تعداد  محیط، 
بعد  برای سنجش  ُنه سئوال  کالبدی،  بعد  برای سنجش  سئوال 
کنان در  کی و معنایی و 14 سئوال برای بررسی بعد زمینه ای سا ادرا
کوی  کنان  پرسشنامه تدوین شد. جامعه هدف تحقیق حاضر، سا

تصویر شماره1: مدل تحقیق )براساس نظریات بنیتو و همکاران(

ن 
کنا

سا
ک 

درا
بر ا

ؤثر 
ل م

وام
ی ع

زیاب
ار

له
مح

ی 
یط

مح
ی 

ها
ت 

فی
 کی

از



33
1398 ــار  ــ ــ ــه ــ ــ ب

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

سـی  ــاره  ــ ــم ــ ش

کوکران  نمونه گیری  روش  به  که  هستند  تبریز  شهر  پــرواز  و  گلشهر 
با سطح اطمینان ده درصد )برای حدود 16 هزار نفر جمعیت در 
کنان به شیوه نمونه گیری تصادفی_ سال 1390( تعداد 250 نفر از سا
خوشه ای انتخاب شدند. برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای 
شاخص، 74  هر 19  بــرای  ضریب  این  که  گردید  استفاده  کرونباخ 
کی از مناسب  کرونباخ باالتر از 70 درصد، حا که ضریب  درصد است 
بودن ابزار پژوهش و قابل اتکا بودن نتایج حاصل از آن است. در 
کیفیت درک شده از محله به عنوان متغیر وابسته  پژوهش حاضر، 
و چهار مؤلفه اصلی آن یعنی نمود معماری و برنامه ریزی شهری، 
و  مستقل  متغیرهای  عنوان  به  زمینه ای  و  اجتماعی  عملکردی، 
عوامل جنسیت، مالکیت، گروه های سنی و وضعیت تأهل به عنوان 
گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل  کنترل کننده در نظر  عوامل 
و  نمونه ای  T تک  و  آزمون های میانگین  از  داده هــای پرسشنامه 
تحلیل رگرسیون چندگانه در محیط نرم افزار spss استفاده شده و 
همچنین در انتها مدل تحلیل مسیر در سه سطح براساس ضرایب 

رگرسیون ترسیم می شود.
محدوده مورد مطالعه تحقیق حاضر در شهر تبریز و در منطقه جدید 
گلشهر و پرواز به دلیل موقعیت استقرار و دسترسی به پارک  کوی 
معروف ائل گلی تبریز انتخاب شده است. از نظر موقعیت دسترسی 
شریان های اصلی، این دو مکان مابین دو بلوار معروف بلوار بسیج 
گرفته است. محدوده این  کری قرار  مستضعفین و بلوار مهدی با
از شرق به خیابان بوستان،  از شمال به جاده باسمنج،  کوی  دو 
متری   35 خیابان های  به  جنوب  از  و  آسمان  خیابان  به  غرب  از 
کل در بخش جنوب شرقی شهر  گلستان نزدیک است و در  سینا و 
کوی  گلی نیز در سمت جنوب این دو  گرفته و پارک ائل  تبریز قرار 
واقع شده است. این محالت در ناحیه سه از منطقه دو تبریز قرار 
که براساس مطالعات طرح جامع در سال 1392 این منطقه  دارد 
دارای جمعیت 171 هزار و 524 نفر با مساحت معادل دو هزار و 96 
که حدود  هکتار و ناحیه سه آن با جمعیت 67 هزار و 607 نفر است 
52/3 درصد از اراضی منطقه شامل سطح اراضی سبز و باز شهری 

و حدود 47/7 درصد از اراضی منطقه به سطح اراضی ساخته شده 
سطح  شهری،  میانگین  درصــد  با  مقایسه  در  که  دارد  اختصاص 
اراضی ساخته شده منطقه، بیشتر و سطح اراضی سبز و باز شهری 
 Mohandesin e Moshaver e Naghsh e( کمتر از سطح شهری است

.)Mohit, 2013
شکل گیری ایــن بــافــت طــراحــی شـــده، نــاشــی از بــه وجـــود آمــدن 
زمین  بــازار  رونــق  ســـواره،  ارتباطات  شهری،  جدید  فعالیت های 
به  خصوصی  بخش  روی آوری  و  انــقــالب  از  پیش  در  مسکن  و 
اتخاذ سیاست های  اقتصاد مسکن و  کالن در  سرمایه گذاری های 
نهادهای  وسیله  به  مسکن  مشکالت  بر  غلبه  بــرای  زمین  توزیع 
عمومی بعد از انقالب است. از نظر محتوا، این بافت ناشی از ترکیب 
تلقی های تخصصی و عامیانه از شهرسازی مدرن است. این بافت 
با  آپارتمانی  بلوک های  از  با شبکه دسترسی منظم و مجموعه ای 
کوی با پارک و فضای  کم زیاد ساخته شده و همجواری هر دو  ترا
گلی و دارا بودن معماری و خدمات  سبز محلی و  نیز پارک بزرگ ائل 

شهری مناسب از ویژگی های مهم آن هاست)تصویر شماره2(. 

4. بحث و یافته ها
4.1. داده های توصیفی

نتایج به دست آمده از عوامل فردی داده های آماری نشان می دهد 
که از کل پاسخگویان تحقیق )250 نفر( 40 درصد مرد و 60 درصد 
گروه سنی )31- گروه سنی )18-30(، 24 درصد در  زن، 50 درصد در 
گروه سنی  در  و 10 درصد  گروه سنی )60-46(  در  45(، 16 درصد 
از بین پاسخگویان 59 درصد مالک، 33  باالی 61 سال هستند. 
درصد مستأجر و هفت درصد خویشاوند و یک درصد سایر است 
گروه های مجرد، متأهل و بیوه  که شامل  و در مورد وضعیت تأهل 
است، از بین شرکت کنندگان، 53 درصد متأهل، 40 درصد مجرد 
و هفت درصد بیوه هستند. از نظر تحصیالت نیز، بیشترین میزان 
گروه  گروه زیر دیپلم با 36 درصد و کمترین میزان به  پاسخگویان به 

لیسانس با 14 درصد تعلق دارد. 

تصویر شماره2: نقشه منطقه مورد مطالعه )سمت راست(، تصویر کوی گلشهر )سمت باال(، تصویر کوی پرواز )سمت پایین( 
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4.2. تأثیر عوامل فردی بر مؤلفه های کیفیت محیطی
که برای  جدول آزمون میانگین برای عامل جنسیت نشان می دهد 
و  عملکردی  مؤلفه  به  مربوط  امتیاز  بیشترین  زن،  کنان  سا گــروه 
کنان  گروه سا کمترین امتیاز مربوط به مؤلفه اجتماعی است. برای 
کمترین امتیاز میانگین مربوط به مؤلفه اجتماعی و بیشترین  مرد، 
 T مربوط به مؤلفه های عملکردی و زمینه ای است. جدول آزمون
که جنسیت بر مؤلفه زمینه ای  دو نمونه ای مستقل نشان می دهد 
که  اثرگذار اســت؛ بدین صــورت  کــی محله  کیفیت ادرا بر  کل  و در 
کنان مرد بیشتر است.  گروه سا امتیاز میانگین این مؤلفه ها برای 
برای عامل مالکیت که شامل گروه های مالک، خویشاوند، مستأجر 
که  و سایر است، جدول آزمون نمونه های مستقل نشان می دهد 
عامل مالکیت بر همه مؤلفه ها به جز مؤلفه اجتماعی اثرگذار است 
و میانگین مؤلفه های نمود معماری، عملکردی و زمینه ای و نیز 
میزان  بیشترین  مالک  کنان  گــروه سا بــرای  کــی محله  ادرا کیفیت 
گروه های سنی و  است. آزمون نمونه های مستقل، عدم اثرگذاری 
وضعیت تأهل بر مؤلفه ها را نشان می دهد. بنابراین از میان چهار 
کیفیت درک شده  بر  مالکیت  و  فــردی، دو عامل جنسیت  عامل 

کنان مؤثرند.  سا

کی 4.3. بررسی میزان کیفیت محیطی ادرا
محله،  از  کنان  سا کـــی  بــرای به دست آوردن میزان کیفیت ادرا
کــی  ادرا کیفیت  میانگین  شــد.  استفاده  تک نمونه ای   T آزمــون 
متوسط  حــد  از  بیشتر  یعنی   3.17 امتیاز   بــا  محله  از  کنان  سا
)امتیاز 3( است. جداول آزمون میانگین برای هر یک از مؤلفه ها 
که میانگین امتیاز مؤلفه های عملکردی )با امتیاز  نشان می دهد 
 )3.22 امتیاز  )با  شهری  برنامه ریزی  و  معماری  نمود  و   )3.25
بیشترین میزان یعنی باالی متوسط و سپس مؤلفه زمینه ای )با 
امتیاز 3.19( باالی متوسط و میانگین امتیاز مؤلفه اجتماعی در 
امتیاز میانگین  بنابراین بیشترین  حد متوسط )امتیاز 3( است، 
به  مربوط  میانگین  امتیاز  کمترین  و  مؤلفه عملکردی  به  مربوط 
که  می دهد  نشان  نیز  نگارنده  مشاهده  است.  اجتماعی  مؤلفه 
توجه  و  منطقی  و  صحیح  برنامه ریزی  دلیل  به  کوی  دو  این  در 
به حرکت سواره در طراحی، معابر ویژه سواره با قابلیت دسترسی 
 T ــون ــ گــرفــتــه انــد. جـــدول آزم ــا عــرصــه خــصــوصــی مــدنــظــر قـــرار  ت
 )sig<0.05( معنی داری  اختالف  که  می دهد  نشان  تک نمونه ای 
برنامه ریزی شهری، عملکردی  و  برای مؤلفه های نمود معماری 
نیست  برقرار  اجتماعی  مؤلفه  بــرای  اما  اســت؛  برقرار  زمینه ای  و 

)درجه معنی داری باالتر از )0.05((.
پنج  خطای  سطح  در  معنی داری  درجــه  زوجــی،  مقایسه  آزمــون 
نشان  را  مؤلفه ها  زوج  شــش  بین  همبستگی  ضــریــب  و  درصـــد 
زوج  است.  معنی دار  مؤلفه   زوج  چهار  آنها،  میان  از  که  می دهد 
برنامه ریزی  معماری_  نمود  اجتماعی_زمینه ای،  مؤلفه های 
شهری و عملکردی، نمود معماری_برنامه ریزی شهری و زمینه ای 
مؤلفه ها،  زوج  بین  در  زمینه ای.  و  عملکردی  مؤلفه های  زوج  و 
بیشترین ضریب همبستگی بین مؤلفه های عملکردی و زمینه ای 
کمترین ضریب همبستگی بین مؤلفه های  به صورت مستقیم و 

اجتماعی و زمینه ای به صورت معکوس برقرار است. 

کیفیت محیطی 4.4. بررسی میزان اثرگذاری مؤلفه ها بر 
شاخص ها  و  مؤلفه ها  اثــرگــذاری  مــیــزان  و  رتبه بندی  منظور  بــه 
می شود  استفاده  رگرسیون  آزمــون  از  کنان  سا کــی  ادرا کیفیت  بر 
آزمـــون  جـــدول  تــحــقــیــق(.  دوم  و  نخست  ســطــح  بــیــن  )بــررســی 
که بین مؤلفه های  رگرسیون برای مؤلفه های اصلی نشان می دهد 
متغیرهای  عنوان  )به  زمینه ای  اجتماعی،  عملکردی،  معماری، 
کی محله )به عنوان متغیر وابسته( ارتباط  کیفیت ادرا مستقل( و 
وقتی  کــه  مــی دهــد  نشان  میانگین  جــدول  اســت.  بــرقــرار  خطی 
خطی  رابطه  دارای  مستقل  متغیرهای  از  یکی  حداقل   )siq=0(
کی محله( است. با توجه به جدول  با متغیر وابسته )کیفیت ادرا
معماری_برنامه ریزی  نمود  در  تغییر  واحد  یک  ازای  به  رگرسیون 
کی محله ایجاد می شود، به  کیفیت ادرا شهری، 0.281 تغییر در 
کیفیت  ازای یک واحد تغییر در مؤلفه عملکردی، 0.309 تغییر در 
کی محله، به ازای یک واحد تغییر در مؤلفه اجتماعی، 0.500  ادرا
کی محله و به ازای یک واحد تغییر در مؤلفه  کیفیت ادرا تغییر در 
می شود.  ایجاد  محله  کــی  ادرا کیفیت  در  تغییر   0.409 زمینه ای، 
محله  کــی  ادرا کیفیت  و  اصلی  مؤلفه های  بین  زیر  خطی  معادله 

برقرار است:
+)مؤلفه  عــمــلــکــردی(0.309  +)مــؤلــفــه  مــعــمــاری(0.281  )مؤلفه 
کی محله کیفیت ادرا زمینه ای( 0.409 +)مؤلفه اجتماعی(0.500 = 
با توجه به ضرایب بتا میزان تأثیر مؤلفه اجتماعی و سپس مؤلفه 
تأثیر  میزان  اما  است،  بیشتر  محله  کــی  ادرا کیفیت  در  زمینه ای 
کمترین میزان است. نمودار  نمود معماری و برنامه ریزی شهری 
کی محله  کیفیت ادرا شماره3 میزان اثرگذاری مؤلفه های اصلی بر 

را نشان می دهد. 

0
0.2
0.4
0.6

معماري و برنامه ریزي 
شهري

عملکردي روابط اجتماعی بعد زمینه اي

کی محله تصویر شماره3: نمودار میله ای میزان اثرگذاری مؤلفه های اصلی بر کیفیت ادرا
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اصلی  مؤلفه   چهار  بر  شاخص ها  اثرگذاری  میزان  بررسی   .4.5
کیفیت محیطی

در بررسی بین سطح دوم و سوم تحقیق، هر یک از مؤلفه های اصلی 
به عنوان متغیر وابسته و جزء مؤلفه ها )شاخص های آنها( به عنوان 
گرفته می شود. نتایج آزمون رگرسیون،  متغیرهای مستقل در نظر 
ارتباط خطی بین سه شاخص  فضای معماری و برنامه ریزی شهری، 
نمود  و  مستقل(  متغیر  )ســه  سبز  مناطق  دسترسی ها،  ســازمــان 
می دهد.  نشان  را  وابسته(  )متغیر  شهری  برنامه ریزی  و  معماری 
به ازای یک واحد تغییر در شاخص فضای معماری و برنامه ریزی 
شهری، 0.360 تغییر در مؤلفه نمود معماری و برنامه ریزی شهری، 
به ازای یک واحد تغییر در شاخص سازمان دسترسی ها، 0.448 
تغییر در مؤلفه نمود معماری و برنامه ریزی شهری و به ازای یک 
واحد تغییر در شاخص مناطق سبز، 0.589 تغییر در مؤلفه نمود 
معماری و برنامه ریزی شهری ایجاد می شود و معادله خطی زیر بین 
شاخص ها و مؤلفه نمود معماری و برنامه ریزی شهری برقرار است:

+)مناطق   0.448 دسترسی(  +)سازمان  معماری(0.360  )فضای 
سبز(0.589 = مؤلفه نمود معماری و برنامه ریزی شهری

که شاخص مناطق سبز، بیشترین  نمودار شماره4 نشان می دهد 
اصلی  مؤلفه  بر  را  اثــرگــذاری  کمترین  معماری  فضای  شاخص  و 
داراســت. از طرفی براساس مطالعات طرح جامع در سال 1392، 
پارک  کاربری  به  مربوط  کمبودها  بیشترین  محله ای،  مقیاس  در 
و فضای سبز به میزان 16.8 هکتار است )با 0.52 سرانه موجود و 
 Mohandesin e Moshaver e Naghsh e Mohit,( )1.5 سرانه معیار
کیفیت فضای  کید بیشتر بر وجود و  که این یافته، توجه و تأ  )2013
سبز محالت را الزامی می نماید. همچنین در بررسی سطح سوم، 
بــرنــامــه ریــزی شــهــری شامل  و  فــضــای معماری  زیــرشــاخــص هــای 
است.  ساختمان  حجم  و  ساختمان  کم  ترا ساختمان،  زیبایی 
که میزان اثرگذاری شاخص حجم  جدول رگرسیون نشان می دهد 
شاخص  بر  کمترین  ساختمان،  زیبایی  و  بیشترین  ساختمان، 

فضای معماری و برنامه ریزی شهری است. 

بــا محوریت  پـــرواز  و  گلشهر  کــوی  کــه  مــی دهــد  نشان  مشاهدات 
رودخانه مهران رود و بلوار آزادی به عنوان محورهای اصلی ساختار 
اصلی شهر، محالتی هستند که با وجــود ضعف در هم پیوندی 
درونی به ساختار اصلی شهر متصل هستند. بافت شبکه شطرنجی 
کم بر آن عملکردگرایی و اقتصاد فضاست، در دو  که عمدتًا اصل حا
گلشهر مشهود است. سادگی طراحی و اجرا، انطباق  کوی پرواز و 
سنجش مسافت،  بــا منطق های ملکی و ساختمانی، سهولت 
نشانه گذاری و ایجاد تقسیمات درونی، دسترسی یکسان و بدون 
گسترش آسان، از علل انتخاب این نوع نظام در  سلسله مراتب و 
که بیش  کوی با توجه به این  کوی بوده است. در این دو  این دو 
از 90 درصد از بافت دارای دانه بندی متوسط است، یکسان بودن 
گردیده  آن  بیشتر  همگنی  موجب  بافت  تفکیکی  قطعات  نسبی 
است. جزئیات در نما به علت طراحی شدن اغلب بناها با تناسبات 
بیشتر  در  کوی  این دو  زیــادی مشاهده می گردد. ساختمان های 
گذرهای اصلی و فرعی، نوعی همگنی و همجواری به لحاظ فرم، 

مصالح، تناسبات و نظایر اینها دارند.
اصلی  مؤلفه  بین  که  داد  نشان  رگرسیون  آزمــون  نتایج  همچنین 
امنیت  قضاوت،  شاخص های  و  وابسته(  )متغیر  اجتماعی  روابــط 
و اجتماع پذیری )سه متغیر مستقل( رابطه خطی برقرار است. به 
ازای یک واحد تغییر در شاخص قضاوت، 0.466 تغییر در روابط 
 0.445 امنیت،  شاخص  در  تغییر  واحــد  یک  ازای  به  اجتماعی، 
شاخص  در  تغییر  واحــد  یک  ازای  به  و  اجتماعی  روابــط  در  تغییر 
ایجاد  اجتماعی  روابــط  شاخص  در  تغییر   0.288 اجتماع پذیری، 
کــه در بــررســی میزان  مــی شــود. نــمــودار شــمــاره5 نشان مــی دهــد 
اثرگذاری هر یک از شاخص ها بر مؤلفه روابط اجتماعی، شاخص 
را  اثرگذاری  کمترین  اجتماع پذیری  و شاخص  بیشترین  قضاوت، 
داراست. معادله خطی زیر بین شاخص ها و مؤلفه روابط اجتماعی 

برقرار است: 
 = +)قــضــاوت(0.466   0.445 +)امنیت(  )اجتماع پذیری(0.288 

روابط اجتماع

0

0.5

1

مناطق سبز سازمان دسترسی فضاي معماري

تصویر شماره4: نمودار میله ای میزان اثرگذاری شاخص ها بر مؤلفه نمود معماری و برنامه ریزی شهری )سطح دوم و سوم(

0

0.5

قضاوت امنیت اجتماع پذیري

تصویر شماره5: نمودار میله ای میزان اثرگذاری شاخص ها بر مؤلفه روابط اجتماعی
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اصلی  مؤلفه  بین  که  داد  نشان  رگرسیون  آزمــون  نتایج  همچنین 
عملکردی )متغیر وابسته( و شاخص های خدمات رفاهی، خدمات 
متغیر  )چــهــار  حمل و نقل  خــدمــات  و  تــجــاری  خــدمــات  تفریحی، 
در  تغییر  واحــد  یک  ازای  به  اســت.  بــرقــرار  خطی  رابطه  مستقل( 
مؤلفه عملکردی،  در  تغییر  شاخص خدمات حمل و نقل، 0.366 
به ازای یک واحد تغییر در شاخص خدمات تفریحی، 0.350 تغییر 
در مؤلفه عملکردی، به ازای یک واحد تغییر در شاخص خدمات 
تجاری، 0.347 تغییر در مؤلفه عملکردی و به ازای یک واحد تغییر 
در شاخص خدمات رفاهی، 0.283 تغییر در مؤلفه عملکردی ایجاد 
می شود و معادله خطی زیر بین شاخص ها و مؤلفه عملکردی برقرار 

است:
 0.350 ــریـــحـــی(  ــفـ +)تـ )تـــــــجـــــــاری(0.347   + )رفـــــــاهـــــــی(0.283 

+)حمل و نقل(0.366 = مؤلفه عملکردی
در بررسی میزان اثرگذاری هر یک از شاخص ها بر مؤلفه عملکردی، 
حمل و نقل،  خدمات  شاخص  که  می دهد  نشان  شماره6  نمودار 
کمترین اثرگذاری را داراست.  بیشترین و شاخص خدمات رفاهی 
کاربری ورزشی در حد خیلی نامناسب و  دو کوی از نظر دسترسی به 
کاربری تجاری و درمانی در حد مناسب و از نظر  از نظر دسترسی به 
کودکستان و فضای آموزشی ابتدایی و  دسترسی به فضای آموزشی 

راهنمایی و دبیرستان در حد بسیار مناسب هستند.
زمینه ای  اصلی  مؤلفه  بین  که  داد  نشان  رگرسیون  آزمــون  نتایج 
محیطی  بهداشت  زندگی،  شیوه  شاخص های  و  وابسته(  )متغیر 
به  اســت.  بــرقــرار  خطی  رابطه  مستقل(،  متغیر  )ســه  نگهداری  و 
ازای یک واحد تغییر در شاخص نگهداری، 0.471 تغییر در مؤلفه 
زمینه ای، به ازای یک واحد تغییر در شاخص بهداشت محیطی، 
در  تغییر  ــد  واح یــک  ازای  بــه  و  زمینه ای  مؤلفه  در  تغییر   0.353
شاخص شیوه زندگی، 0.301 تغییر در مؤلفه زمینه ای ایجاد می شود 

و معادله خطی زیر بین شاخص ها و مؤلفه زمینه ای برقرار است:  
و  +)نگهداری   0.353 محیطی(  +)بهداشت  زنــدگــی(0.301  )شیوه 

مراقبت(0.471 = مؤلفه زمینه ای
نمودار شماره7 در بررسی میزان اثرگذاری هر یک از شاخص ها بر 
بیشترین  نگهداری،  شاخص  که  می دهد  نشان  زمینه ای،  مؤلفه 

مشاهده  ــت.  داراس را  اثرگذاری  کمترین  زندگی،  شیوه  شاخص  و 
محیطی،  بهداشت  و  کیزگی  پا نظر  از  کــوی  دو  ایــن  کــه  مــی شــود 
قرار  مناسبی  بسیار  حد  در  محله  فضاهای  از  نگهداری  و  مراقبت 
کنان نسبت به فضاهای محله خود احساس مسئولیت  دارند و سا

دارند.

4.6. بحث و بررسی
مؤلفه  چهار  و  فردی_اجتماعی  عــوامــل  تأثیر  حاضر  پــژوهــش  در 
اصلی معماری و برنامه ریزی شهری، عملکردی، روابط اجتماعی 
مورد  نمونه،  محالت  کنان  سا شده  ک  ادرا کیفیت  بر  زمینه ای  و 
گرفت. یافته های آزمون رگرسیون در سطح دوم نشان  بررسی قرار 
اجتماعی  مؤلفه  به  مربوط  اثــرگــذاری  بیشترین  به ترتیب  که  داد 
بعد  دو  ایــن  که  حالی ست   در  ایــن  اســت.  زمینه ای  مؤلفه  سپس 
با  یعنی  هستند؛  دارا  محالت  کنان  سا بین  در  را  امتیاز  کمترین 
حرکت از فضای اجتماعی _ روانی _ ذهنی به طرف فضای فیزیکی 
کمتر  محله  شــده  ک  ادرا کیفیت  بــر  ــرگــذاری  اث مــیــزان  جسمی،   _
که همسایگان و همبستگی  گیفورد نشان داد  می شود. تحقیقات 
از سکونتگاه است، حتی  محله ای عامل بسیار مهمی در رضایت 
مهم تر از عوامل عینی واحد مسکونی؛ عامل اجتماعی دیگر، مشابه 
بودن همسایگان است )Gifford, 1999: 81(. نتایج تحقیقات لویکا 
که تأثیرات متغیرهای اجتماعی برای دلبستگی به  نیز نشان داد 
به نظر  بنابراین   .)Lewicka, 2011: 210( اســت  بیشترین  محله 
کیفیت وضع موجود محالت جدید بیشتر مبنی بر ابعاد  می رسد 
ابعاد  شامل  بیشتر  قدیمی  محالت  بــرای  و  عملکردی  و  کالبدی 
کیفیت  اجتماعی و زمینه ای باشد. به عنوان نمونه در تحقیقی، 
کالبدی، فضایی و زیست محیطی در محله شهرک دانشگاه  ابعاد 
ابعاد اجتماعی _ فرهنگی در  )محله جدید( برتری ویــژه ای دارد و 
محله بازار )محله قدیمی( بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده 

.)Sasanpour et al., 2015: 33( است
بین  از  که  داد  نشان  ســوم  سطح  در  رگرسیون  ــون  آزم یافته های 
شاخص های مؤلفه نمود معماری و برنامه ریزی شهری، شاخص 
بر  را  اثــرگــذاری  کمترین  معماری  فضای  و  بیشترین  سبز  مناطق 

0
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حمل و نقل تفریحی تجاري رفاهی

0

0.5

نگهداري و مراقبت بهداشت محیطی شیوه زندگی

تصویر شماره6: نمودار میله ای میزان اثرگذاری شاخص ها بر مؤلفه عملکردی

تصویر شماره7: نمودار میله ای میزان اثرگذاری شاخص ها بر مؤلفه زمینه ای
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سـی  ــاره  ــ ــم ــ ش

می دهد  نشان  تحقیقات  یافته  این  تأیید  در  دارد.  محله  کیفیت 
که دسترسی به فضاهای سبز، ممکن است با ایجاد فرصت هایی 
آرامــش،  و  اجتماعی  تعامالت  بیرونی،  فیزیکی  فعالیت های  بــرای 
باشد.  شهری  کنان  سا سالمت  برای  مهمی  محیط  تعیین کننده 
سبز  فضاهای  بین  ارتــبــاط  بیشتری  مطالعات  گذشته،  دهــه  در 
را  استرس(  و  وزن  فیزیکی،  فعالیت  )مانند  سالمتی  متغیرهای  و 
نشان دادند )Bowler et al., 2010: 456(. همچنین عناصر طبیعی 
 Lee &( فرصت هایی برای ترمیم و بازسازی ذهنی فراهم می کنند
سطح  در  رگرسیون  آزمون  یافته های   .)Maheswaran, 2011: 213
که از میان زیرشاخص های فضای معماری،  چهارم نیز نشان داد 
کمترین اثرگذاری  حجم ساختمان بیشترین و زیبایی ساختمان 
کنان دارد. در سطح سوم، برای مؤلفه  کیفیت محله از نظر سا را بر 
اجتماعی، بیشترین اثرگذاری مربوط به شاخص قضاوت و کمترین 
مربوط به شاخص اجتماع پذیری، برای مؤلفه عملکردی، بیشترین 
کمترین مربوط  اثرگذاری مربوط به شاخص خدمات حمل و نقل و 
بیشترین  زمــیــنــه ای،  ــرای مؤلفه  ب و  رفــاهــی  بــه شاخص خــدمــات 
اثرگذاری مربوط  کمترین  اثرگذاری مربوط به شاخص نگهداری و 
که  داد  نشان  نیز  بنیتو  مطالعه  اســت.  زندگی  شیوه  شاخص  به 
ویژگی هایی مانند وجود مناطق سبز، شاخص مثبت دلبستگی به 
محله است. بنابراین طرح محالت جدید و نوساز برای موفقیت در 
کنان، باید قادر به ارتقای مؤلفه های اجتماعی و زمینه ای  جذب سا
باشد. تصویر شماره8 مدل مسیر با توجه به ضرایب تأثیرگذاری در 

سه سطح اول، دوم و سوم را نشان می دهد.

5. نتیجه گیری
الگوهای ارزیابی از محیط سکونتی شهری می تواند در شناسایی 
کاستی ها و نواقص احتمالی با  گاهی از نقاط قوت،  وضع موجود، آ
گردد. یکی از  کیفیت محیط های سکونتی مؤثر واقع  هدف ارتقای 
کنان در خصوص  بهترین الگوهای ارزیابی، استفاده از دیدگاه سا
حاضر،  پژوهش  در  اســت.  سکونتی شان  محل  موجود  وضعیت 

زمینه ای(  و  اجتماعی  عملکردی،  )فضایی،  مقیاس  یا  بعد  چهار 
کنان  شامل نوزده شاخص قابل سنجش در چهار سطح از نظر سا
 _ شناختی  دیدگاه  گرفت.  قــرار  ارزیابی  مــورد  تبریز  جدید  محالت 
که محور توجه  روان شناسی، چارچوب مفهومی این تحقیق بوده 
نشان  یافته ها  نتایج  است.  محیطی  ک  ادرا دیدگاه  دیدگاه،  این 
کنان از محالت جدید طراحی شده،  کی سا کیفیت ادرا که  می دهد 
که در فرایند مدیریت و  یافته می طلبد  باال نیست و این  چندان 
بر  اثرگذار  معیارهای  و  ابعاد  به  شهری  جدید  محالت  برنامه ریزی 
بررسی  در  شــود.  توجه  محالت  این  کنان  سا شده  ک  ادرا کیفیت 
مؤلفه  بــرای  بعد،  چهار  هر  بر  معیارها  از  یک  هر  اثــرگــذاری  میزان 
معماری و برنامه ریزی شهری، به ترتیب شاخص مناطق سبز، برای 
مؤلفه روابط اجتماعی، شاخص قضاوت، برای مؤلفه عملکردی، 
شاخص  زمینه ای،  مؤلفه  ــرای  ب و  حمل و نقل  خدمات  شاخص 
میان  در  داراســــت.  را  ــذاری  ــرگ اث بیشترین  مراقبت،  و  نگهداری 
کیفیت  در  زمینه ای  بعد  سپس  و  اجتماعی  بعد  چهارگانه،  ابعاد 
کی محالت بیشترین تأثیر را دارد. بنابراین با حرکت از فضای  ادرا
فیزیکی _ جسمی به طرف فضای اجتماعی _ روانی _ ذهنی، میزان 
ک شده از محله بیشتر می شود، اما اساس  کیفیت ادرا اثرگذاری بر 
ابعاد فضایی  بر  کید تصمیمات متخصصان شهرسازی بیشتر  و تأ
که   این است  و عملکردی است. نتیجه جالب پژوهش حاضر در 
کنان عالوه بر بعد اجتماعی باید به  کی سا کیفیت ادرا برای ارتقای 
گردد. بنابراین با استفاده  کید  بعد زمینه ای محالت نیز توجه و تأ
از  حاصل  اطالعات  بر  تکیه  با  و  محیط  کاربران  نظرات  ارزیابی  از 
مرحله شناخت، پیشنهادهای زیر می تواند در فرایند برنامه ریزی 
کیفیت محالت جدید در حوزه اجتماعی یعنی امنیت  برای ارتقای 
و اجتماع پذیری محالت و سپس حوزه زمینه ای یعنی مراقبت و 

نگهداری از آنها ارائه شود: 
کنان و حس مسئولیت پذیری در میان آنها  - افزایش حس تعلق سا
کنان در فرایند ارائه طرح، اجرا و ارزیابی  از طریق مشارکت دادن سا

آن.

کی محله در سه سطح اول، دوم و سوم کیفیت ادرا  تصویر شماره8: تحلیل مدل مسیر برای مؤلفه ها و شاخص های 
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شــــمــــاره ســـــی

کنان برای شناخت  - ایجاد امکان ارتباطات و تعامالت در بین سا
بیشتر همدیگر از طریق طراحی فضاهای همگانی محله )پاتوق( و 
ایجاد مبلمان محله ای مناسب که خود مشکالت قضاوت نادرست 
کنان  گرفتن توسط سا از جمله سخن چینی، فضولی و در دید قرار 

را نیز برطرف می کند.
وظــایــف خــود در قبال  کنان محله دربـــاره  گــاهــی سا افــزایــش آ  -

گروه ها و  انجمن های محلی. همسایگان  به وسیله 
- استفاده از المان یا طراحی عناصر هویت  دار در فضاهای عمومی 

برای افزایش خاطره انگیز بودن محله.
کیفیت فضای سبز در محله برای  کمیت و  - ایجاد و افزایش سطح 
ایجاد فرصت  فعالیت های فیزیکی و تعامالت اجتماعی و آرامش در 

کنان. سا
کنان،  سا مختلف  ــای  رده ه میان  در  محلی  گروه های  تشکیل   -
انگیزه های  ایــجــاد  و   ... و  زنــان  سالمندان،  جــوانــان،  گــروه هــای 
از بابت  آنان در فعالیت های محله ای به ویژه  الزم برای مشارکت 

نگهداری و مراقبت از محله )حوزه زمینه ای(.
محالت  کنان  سا نیازهای  و  خواسته ها  به  توجه  بــدون  بنابراین 
جدید، نمی توان صرفًا با توجه به شکل گیری محله براساس برنامه 
کنان از محالت دست یافت.  کی باالی سا کیفیت ادرا شهری، به 
ارزیابی های محیطی  افزایش دانش  گامی در جهت  پژوهش  این 
و  در مداخالت  مــداوم  به طــور  که می تواند  بــود  ما خواهد  ذهنی 
گــردد.  تکمیل  و  مقایسه  بررسی،  محیطی  مدیریت  راهبردهای 
کیفیت محیطی  پیشنهاد آتی برای توسعه پژوهش حاضر، ارزیابی 
بررسی  و  مختلف  فرهنگ های  با  مختلف  اقلیم های  در  محالت 
از  کنان  سا کــی  ادرا کیفیت  بین  ارتباط  بررسی  نیز  و  آنها  تطبیقی 
محالت جدید و قدیم و میزان فعالیت فیزیکی یا سالمت روانی و 

کنان است. عمومی سا
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