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 شــمــاره ششم

چکیده:
رشد بی سابقه شهرنشینی در دهه های اخیر موجب شده تا محله های بی شماری در اطراف هسته اصلی شهر تهران بر 
کننده در این محله ها، مسئله عدم تطابق میان  اساس الگوهای منظم شکل بگیرند. یکی از موضوعات مورد توجه و نگران 
ارزیابی  از این محیط هاست. هدف اصلی این مقاله،  کننده  محیط های جدید ساخته شده و انسان به عنوان استفاده 
کیفیت فیزیکی محیط در راستای  کنان از محیط ساخته شده و  کی محیط بر مبنای میزان رضایت مندی سا کیفیت ادرا
سنجش نحوه ارتباط میان ذهنیت و عینیت محیط محلی است. محله مورد مطالعه، شهرک نفت در شمال غرب تهران 
است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش ترکیبی سنجش شاخص های ذهنی و عینی و مقایسه میان آن هاست. 
کیفیت محیط مسکونی به دست آمده و متناظر  کیفیت ذهنی محیط از مدل سلسله مراتبی چند شاخصه  معیارهای 
کیفیت عینی محیط بر اساس شاخص های مطرح در برنامه ریزی شهری بسط داده  شده اند.  با آنها، معیارهای سنجش 
که در بیشتر زیرشاخص ها، تعامل میان فرد و محیط و سطح رضایت فرد به امکانات و وضعیت  نتایج یافته ها نشان می دهد 
کیفیت عینی آن بر اساس آزمون T مستقل اختالف  کی از محله و  کیفیت ادرا فیزیکی محیط بستگی دارد. همچنین میان 
ک افراد از آن است و با توجه به  معناداری وجود دارد. این مسئله نشان دهنده تفاوت در ویژگی های فیزیکی محیط و ادرا
کنان در این محله بیش از وضعیت فیزیکی  باالتر بودن میزان کیفیت عینی محیط، می توان نتیجه گرفت، سطح انتظارات سا
محیط می باشد. از سوی دیگر، اختالف در سطوح محاسبه شده کیفیت ذهنی و عینی می تواند به تدقیق شاخص های مورد 

استفاده کمک کند.

کلیدی :  واژگان 
کیفیت عینی و ذهنی، محله های جدید، شهرک نفت، تهران. کیفیت محیط مسکونی، تعامل فرد و محیط، 

تاریخ دریافت: 1391/07/22
تاریخ پذیرش: 1392/11/17

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
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 شــمــاره ششم

1. مقدمه
ح مسئله 1.1. طر

انسان  نیاز  اساسی ترین   ،1340 دهه  از  شهرنشینی  شتابان  رشد 
یعنی سکونت را به عنوان یک مسئله خاص شهری مطرح نموده 
است )مشکینی و دیگران، 1390: 48(. این رشد شتابان، موجب 
تهران شده است.  در  و محیط های مختلف  شکل گیری محله ها 
متفاوتی  شیوه های  با  شهر  مختلف  بخش های  در  محله ها  این 
فضایی  آرایــش  که  محله ها  این  از  برخی  در  کرده اند.  پیدا توسعه 
شهر  نقاط  غربی ترین  جنوب  تا  شرقی ترین  جنوب  از  آنها  استقرار 
گروه های با قدرت اقتصادی پایین،  تهران ادامه می یابد، با حضور 
کوچک شده و به تبع آن، خانه  موجب تفکیک زمین به قطعات 
گونه  کوچک شکل  می گیرند. در عدم وجود هر  هایی با ابعاد بسیار 
و  بی شمار  محله های  رشد  موجب  یادشده،  عوامل  برنامه ریزی، 
گروه دیگری  فاقد هرگونه امکانات و خدمات پشتیبان می گردد. اما 
به  و  کــرده  به سرعت در بخش های شمالی شهر رشد  از محله ها 
بهتر  شرایط  با  جمعیتی  گروه های  حضور  و  سکونت  بــرای  مکانی 
کم بر ساختار محالت به تبعیت  اقتصادی تبدیل می شوند. نظم حا
از الگوهای جدید سکونت و حضور پر رنگ اتومبیل تجلی می یابد. 
امر  این  به  غربی  شرقی-  و  جنوبی  شمالی-  بزرگراهی  شبکه های 
سرعت می بخشند. بخشی از این توسعه ها در غرب و شمال غرب 
تهران اتفاق می افتد. بررسی روند توسعه مناطق 2 و 5 شهر تهران 
)مهندسان مشاور شارستان و شارمند، 1385( نشان دهنده نحوه 

شکل گیری و توسعه سریع این محالت در چند دهه اخیر است.
که در توسعه های اخیر این نواحی به سرعت رشد  یکی از محالتی 
شهرک  یا  محله  داده،  شکل  را  خــود  اصلی  ساختارهای  و  ــرده  ک
کنار رود-دره سبز  نفت در شمال شرقی ترین نقطه منطقه 5 و در 
فرحزاد است. شهرک نفت با شبکه ای منظم از الگوهای شطرنجی 
افقی و  ارزش فضا به صورت  افزایش  با  و قطعات مشخص همراه 
کرده است. به همین دلیل و همچنین سرعت رشد  عمودی رشد 
آن، ساختارها و عناصر شاخص محلی را نمی توان به صورت روشنی 

کرد. در آن مشاهده 
شکل گیری محالت جدید باعث شده تا انتقاداتی نیز متوجه فضا 
با میزان انطباق  گردد و سؤاالتی در رابطه  آنها  کیفیت سکونت  و 
گــروه هــای  انــتــظــارات و خــواســتــه هــای  نــیــازهــا،  بــا  ایــن محیط ها 
که باید پشتوانه  استفاده کننده مطرح شود. در واقع محیط هایی 
اخیر  دهــه هــای  در  زیـــاد  سرعت  بــا  باشند،  انــســان  فعالیت های 
این محیط ها  که  این سؤال مطرح است  کنون  ا و  شکل گرفته اند 

کنند؟. چقدر می توانند نقش خود را در این جریان به خوبی ایفا 
1.2.ضرورت و اهمیت تحقیق

کنان خود را  محیط های مصنوع ساخته شده، نیازهای اساسی سا
که در دهه های اخیر  تأمین نمی کنند. به ویژه محله های مسکونی 
با رشد بی سابقه جمعیت شکل گرفته اند، از معیارهای تأمین کننده 
نیاز انسانی فاصله گرفته اند. بررسی محیط های فیزیکی شکل گرفته 
وجه  دو  ایــن  میان  رابطه  می تواند  آنها  کنان  سا خواسته های  و 
میان  رابطه  بررسی  دهــد.  نشان  را  آن  بر  تأثیرگذار  مؤلفه هایی  و 
از آنجا  از این محیط  کیفیت فیزیکی محیط سکونت و درک افراد 

کیفیت محیط به طور  که در سال های اخیر توجه به  اهمیت دارد 
فزایندهای افزایش یافته است و بررسی ها نشان می دهد، محیط 
 Gifford( کیفیت پایین می تواند بر زندگی افراد تأثیر منفی بگذارد با
که به سرعت  and Steg,2005:60(. از این رو، ارزیابی محیط هایی 
رشد  نتیجه  در  سکونت،  فضای  به  ــزون  روزافـ تقاضای  اســاس  بر 
نشان  می تواند  ایجادشده اند،  شهرنشینی  و  جمعیت  بی سابقه 
که تا چه حدی این محیط ها می توانند به عنوان یک فضای  دهد 
و  مسائل  کــه  کند  مشخص  همچنین  شــونــد.  شناخته  مطلوب 

کاستی های آنان در چه ابعادی هستند.
ک  بنابراین این مقاله به دنبال ارزیابی نحوه تعامل میان فرد و ادرا
او از محیط از یک سو و همچنین وضعیت فیزیکی و عینی محیط از 
سوی دیگر است. در این مقاله رفتار شاخص های مختلف در ابعاد 
عینی و ذهنی و همچنین سطح هر یک از آن ها مورد بررسی قرار 
می گیرند. با این نگاه، فرضیه های زیر در این مقاله مورد آزمون قرار 

می گیرند:
ذهنی  ک  ادرا و  تصور  و  محیط  عینی  وضعیت  میان  اول:  فرضیه 

کنان آن ارتباط مستقیمی وجود دارد. سا
کیفیت فیزیکی آن  از محیط با سطح  فرضیه دوم: سطح رضایت 

یکسان نیست.

2. روش شناسی تحقیق
کنان شهرک نفت در  جامعه آماری: جامعه آماری این پژوهش سا
شهر تهران است. واحد و مبنای جامعه مورد سنجش خانوارهای 

کن در قطعات بناهای مسکونی است. سا
از  پرسشنامه  نمونه های  تعیین  بــرای  نمونه برداری:  روش هــای 
روش خوشه بندی چند مرحله ای استفاده می شود. بدین منظور 
موجود  قطعات  و  بلوک ها  زیرمحله ها،  اســاس  بــر  محله  سطح 
تقسیم بندی شده و نمونه ها از میان آنها انتخاب می شوند. قابلیت 
نمونه گیری خوشه ای در انتخاب نمونه ها از سطح جغرافیایی بزرگ 
کوچک است. این قابلیت باعث می شود تا نمونه های  به سطوح 
متوازن  و  متعادل  صــورت  به  را  محله  سطح  تمامی  تعیین شده 

پوشش دهند.
گروه نمونه: در رابطه با حجم نمونه های مورد بررسی نیز با توجه 
خطای  ــاری،  آمــ محاسبات  و  جمعیت  همگنی  ویــژگــی هــای  بــه 

نمونه گیری در سطح اطمینان 95 درصد قرار می گیرد. 
روش  از  ذهنی  شاخص های  سنجش  بــرای  پــژوهــش:  ابــزارهــای 
پیمایش میدانی استفاده می شود و بدین منظور سطح آخر مدل 
تحلیل برای تدوین سؤاالت پرسشنامه مورد استفاده قرار می گیرد. 
رضایتمندی  نشان دهنده  لیکرت  طیف  اســاس  بر  پرسشنامه ها 
کامل تا عدم رضایتمندی درجه بندی می شوند. پس از جمع آوری 
 SPSS اطالعات در قالب پرسشنامه، این داده ها در محیط نرم افزار
آن  در  بعدی  مراحل  و  متغیره  چند  رگرسیون  تحلیل  و  شده  وارد 

صورت می گیرد.
در بعد عینی نیز بررسی ها با استفاده از ابزارهای مکانی سازی در 
محیط نرم افزار ArcGIS در نهایت در قالب الیه اطالعات جغرافیایی 
کیفیت عینی و ذهنی محیط،  ارائه خواهند شد. به منظور ترکیب 



 از 
ده

تفا
اس

 با 
ید

جد
ت 

حال
ر م

ی د
دگ

ط زن
حی

و م
رد 

ن ف
میا

ل 
عام

ی ت
زیاب

ار
نی

ذه
ی و 

عین
ت 

فی
 کی

ش
نج

س

5
1392 ــار  ــ ــ ــهـ ــ ــ بـ
 شــمــاره ششم

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
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بانک  به  میدانی  پیمایش  از  برآمده  پرسشنامه های  تمامی  ابتدا 
داده های مکانی در محیط GIS ارتباط داده شدند و در مرحله بعد 
با توجه به وجود اطالعات کیفیت عینی محیط در این فضا مقایسه 
گرفته است. نقشه های فضایی به دست آمده  و ترکیب آنها صورت 
کمک  محیط  کیفیت  شاخص  رفتار  بهتر  درک  به  ترکیب  ایــن  از 

می کند.
فرآیند اجرای پژوهش: روند اجرای پژوهش حاضر مراحل زیر را در 

بر می گیرد:
ایجاد  و  اطــالعــات  جــمــع آوری  تحقیق،  انجام  بــرای  ســازی  زمینه 
پایگاه داده شاخص های ذهنی و عینی، تعیین نظام ارزیابی ذهنی 
و  عینی، تعیین روایی و پایایی آزمون بر اساس داده های جمع آوری 
شده، تحلیل و ارزیابی عینی و ذهنی و ترکیب آن ها در قالب معادله 

ارتباطی، بررسی و طبقه بندی یافته های تحقیق و در نهایت آزمون 
فرضیه های تحقیق و نتیجه گیری

بعد  سه  دارای  تحقیق  این  ارزیابی  نظام  داده هــا:  تحلیل  روش 
است : 1- نظام ارزیابی ذهنی  2- نظام ارزیابی عینی  3- معادله 

ارتباطی ذهنی- عینی.
در  استفاده  مــورد  ذهنی  شاخص های  ارزیابی  نظام  اول،  بعد  در 
این بخش، با توجه به اطالعات به دست آمده از بررسی روش های 
مختلف تحلیل شاخص های ذهنی باید بتواند با داده های عینی 
برای  استفاده  مــورد  روش  منظور  ایــن  به  کند.  بــرقــرار  ارتــبــاط  نیز 
سنجش متغیرهای ذهنی بر اساس الگویی برگرفته از مدل سلسله 
بر  منطبق  تقریبًا  الگو  ایــن  ــود.  ب خــواهــد  محیط  کیفیت  مراتبی 
کیفیت محیط مسکونی شهری  کار رفته در مدل  شاخص های به 

 
 

 پنج سطح چهار سطح سه سطح دو سطح كي سطح

 يذهن تيفيك
 طيمح

 يمسكون

 طيمح
 يمسكون

 التيتسه
 مسكن

 التيتسه و اندازه
 نوع واحد مسكوني يداخل التيتسه

 فضاي انباري جادار و بزرگ يها اتاق
 تعداد اتاق

 
 

 سن واحد مسكوني

 يخارج التيتسه
 منظر يخارج التيتسه
 باغچه ديخورش تابش جهت

  ييروشنا

 و ها نهيهز
 ينگهدار

 ها نهيهز
 ي تعمير و نگهداريها نهيهز رهن اي اجاره

  آب/شيگرما/برق
 تعميرات خارجي يداخل راتيتعم ينگهدار و ريتعم

 محله

 
 يها يژگيو

 - يكالبد
 ييفضا

 بناها و فضاها
 ساختمان حجم و اندازه بنا و ساختمان يشناس ييبايز

   تراكم ساختمان

 ها راه و يدسترس سازمان
 

 عمومي ونقل حمل يداخل ييكارا
 ي شريانيها جاده يرونيب ارتباطات

  پاركها

 فضاهاي عمومي و سبز
 مراكز خريد محله مراكز

  ييگردهما و تجمع مراكز

 يها يژگيو
 - يعملكرد

 يساختار

 خدمات مراقبت اجتماعي يآموزش خدمات ياجتماع رفاه خدمات
 خدمات اجتماعي فرهنگي يورزش امكانات و خدمات يحيتفر خدمات
 مراكز خريد ها مغازه يتجار خدمات

 ونقل حمل خدمات
 يعموم

 ها ستگاهياتوزيع  يعموم ونقل حمل يفراوان
  ها ستگاهيا نوع

 يها يژگيو
 يطيمح سالمت يطيمح

 زباله صدا و سر
 مخاطرات ايمني بو
 شلوغي و ازدحام يآلودگ

 يها يژگيو
 و ياجتماع
 يفرهنگ

 ياجتماع روابط و مردم
 فضاهاي متروكه يريگ ميتصم قدرت

 برابر در تحمل آستانه و تيامن
 اجتماعي و صميمي بودن يطيمح يفشارها

  يشهر طيمح به عالقه مكان به تعلق احساس
 

جدول 1:  نظام شاخص های ذهنی

منبع : نگارندگان
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ون پلVan Poll, 1997( 1( است. تغییرات صورت گرفته در این الگو، 
شاخص های سلسله مراتبی در رابطه با دسته بندی ها و همچنین 
افزودن ویژگی های اجتماعات محلی به آن است. این شاخص ها 

در پنج سطح تعریف شده اند.
 T در نهایت، روش ارزیابی ذهنی با استفاده از آزمون های مختلف
یک طرفه و مستقل، نتایج به دست آمده در هر یک از شاخص ها را 
کیفیت، از سطوح  از نظر معناداری مورد بررسی قرار می دهد. میزان 
نهایت  در  تا  می یابد  ادامــه  بــاال  سمت  به  و  محاسبه شده  پایین 

کل ذهنی محیط به دست آید. کیفیت   میزان سطح 
برای بررسی و تحلیل شاخص های عینی متناظر با شاخص های 

1  Van Poll

ذهنی مطرح شده فوق، متغیرهای عینی شناسایی شده اند. این 
برنامه ریزی شهری به  ابزارهای سنجش متداول در  از  شاخص ها 
دست آمده اند. مهم ترین ویژگی این متغیرها توانایی آنها در مکانی 
شدن و عدم دخالت قضاوت های شخصی است. این شاخص ها 
دسته بندی  منظور  برمی گیرند.به  در  را  چــهــار  تــا  یــک  سطح  از 
خدمات  انــواع  سرانه  شاخص های  از  سطوح،  ایــن  ارزیــابــی هــای 
)بر اساس سرانه های پیشنهادی طرح جامع و تفصیلی( و شعاع 

خدمات )روش تحلیل شبکه ای( استفاده شده است.
محیط  در  داده هـــا  بانک  از  محیط  عینی  کیفیت  سنجش  بــرای 
سنجش  تفاوت  اســت.  شده  استفاده   SPSS و   ArcGIS نــرم افــزار 
کیفیت ذهنی با توجه به وجود اطالعات  کیفیت عینی محیط با 

 شاخص نوع چهار سطح سه سطح دو سطح کی سطح

 تیفیک
 ینیع

 طیمح
 یمسکون

 هسکي التیتسْ یمسکون طیمح

 اسیهع یّا سشاًِ ٍ هساحت اساس بش یهسکًَ يیصه سشاًِ
 اسیهع یّا سشاًِ ٍ هساحت اساس بش یهسکًَ یشبٌایص سشاًِ

 اسیهع یّا سشاًِ ٍ هساحت اساس بش یهسکًَ ٍاحذ هساحت
 تعذاد اتاق تعذاد
 اسیهع یّا سشاًِ ٍ هساحت اساس بش ٌگیپاسک

 تعذاد یاًباس
 هساحت اساس بش یهسکًَ ٍاحذ باص یفضا

 یمحل طیمح

 یکالبذ یّا یژگیٍ
 ییفضا

 فضا بش تَدُ یساختواً تشاکن
 سَاسُ یدستشس فاقذ قطعات سْن یشیًفَرپز

 دٍام یب - دٍام کن - بادٍام بٌاّا ساصُ تیفیک
 بٌاّا قذهت+  ساصُ یهسکًَ ٍاحذ تیفیک

 یدستشس شعاع+  سشاًِ سبض یفضاّا
 یدستشس شعاع+  سشاًِ کَدکاى یباص

 یدستشس شعاع+  سشاًِ یهحل یّا پاتَق

 یّا یژگیٍ
 - یعولکشد

 یساختاس

 یدستشس شعاع+  سشاًِ دبستاى
 یدستشس شعاع+  سشاًِ ییساٌّوا هذسسِ
 یدستشس شعاع+  سشاًِ شستاىیدب

 یدستشس شعاع+  سشاًِ یٍسصش
 یدستشس شعاع+  سشاًِ یدسهاً ٍ یبْذاشت

 یدستشس شعاع+  سشاًِ یفشٌّگ
 یدستشس شعاع+  سشاًِ ذیخش هشاکض

 یدستشس شعاع اتَبَس ستگاُیا
 یدستشس شعاع هتشٍ ستگاُیا

 یّا یژگیٍ
 یطیهح

 آهاس اساس بش َّا یآلَدگ

 یصَت یآلَدگ
 یاصل یّا جادُ

 ّا کاسگاُ
 یعوَه یفضا دس صبالِ ضاىیه طیهح یآلَدگ

 یّا یژگیٍ
 ٍ یاجتواع
 یفشٌّگ

 هساحت اساس بش ًااهي هتشٍکِ ٍ هخشٍبِ یفضاّا
  سکًَت هذت

 هْاجشاى دسصذ هْاجشت ضاىیه
 اسّایهع اساس بش هشاکض تعذاد یهحل فعال هشاکض

 

جدول 2: نظام شاخص های عینی

منبع : نگارندگان



 از 
ده

تفا
اس

 با 
ید

جد
ت 

حال
ر م

ی د
دگ

ط زن
حی

و م
رد 

ن ف
میا

ل 
عام

ی ت
زیاب

ار
نی

ذه
ی و 

عین
ت 

فی
 کی

ش
نج

س

7
1392 ــار  ــ ــ ــهـ ــ ــ بـ

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شــمــاره ششم

موجود  قطعات  تمامی  ــری  ــی ــدازه گ ان قـــدرت  شـــده،  جــمــع آوری 
مسکونی در محدوده است. 

و  عینی  اطالعات  میان  ارتباطی  معادله  بخش  در  و  سوم  بعد  در 
تمامی شاخص های معرفی شده در جدول شاخص های  ذهنی، 
عینی، بر اساس سرانه یا شعاع دسترسی، به طیف هایی میان 1 تا 
5 تقسیم شده اند؛ تا متناسب با طیف لیکرت بتوان آنها را در قالب 
معادله ارتباطی با شاخص های ذهنی مقایسه کرد. ترکیب اطالعات 
در  عینی  محاسبات  و  میدانی  پرسشنامه های  اساس  بر  بعد،  دو 
که پرسشنامه ها تکمیل شده اند، صورت می گیرد. این  مکانهایی 
کلی محیط مسکونی به  کیفیت  که در نهایت  ترکیب نشان می دهد 
چه صورت است. همچنین امکان دقیق بررسی دو بعد مکان های 

خاص را امکان پذیر می کند.

3.  مبانی نظری تحقیق
کیفیت محیط مسکونی از رویکردهای مختلفی  مفاهیم مرتبط با 
این رویکردها، هر یك محصول یك  گرفته اســت.  قــرار  مــورد توجه 
حوزه علمي خاص مانند انسان شناسي، معماري، اقتصاد، طراحي 
کاربرد  اصــل  و  جامعه شناسی  روان شناسی،  جغرافیا،  محیطي، 
مفاهیم و بسط موضوعات مربوط به آن افق فکري است )رفیعیان 
با هدف  اینجا مفاهیم اساسی مرتبط  و دیگران، 1389: 68(. در 

مقاله حاضر مورد توجه قرار می گیرند.
3.1.مفهوم کیفیت محیط و کیفیت محیط سکونت

بحث کیفیت محیط، ریشه در مباحث کیفیت زندگی دارد. کیفیت 
زندگی به مثابه مفهومی چندبعدی و با اهمیت در زندگی جوامع 
برنامه ریزی  جمله  از  علمی  رشته های  از  بسیاری  در  ــروزی،  امــ
 :  1390 دیــگــران،  و  )قالیباف  اســت  یافته  نفوذ  شهری  طراحی  و 
که  اســت  روانــی  ابعادي  دربر گیرنده  شهري  زندگی  کیفیت   .)35
که  شاخص هایی همچون رضایت، تعلق و امنیت را در برمی گیرد 
در برخی مــوارد، رضایت اجتماعی نیز نامیده می شود . همچنین 
که شامل سنجه هایی همچون  دربرگیرنده ابعادي محیطی است 
مسکن، دسترسی به خدمات و امنیت محیطی است. جنبه هاي 
دیگر، دربرگیرنده توجه به فرصت هاي اجتماعی، امید به اشتغال، 
کیفیت  ثروت و اوقات فراغت است )سیف الدینی، 1381 : 375(. 
که  اســت  محیط  ویژگی های  و  خصوصیات  مجموعه  محیطی، 
محیطی،  کیفیت  می گذارند.  تأثیر  ارگانیسم ها  سایر  و  انسان  بر 
سنجش وضعیت محیط در ارتباط با نیازمندی های یک یا چند 
 Johnson et al,( اســت   انسان  یا خواسته هر  نیاز  بــرای  یا  و  جنبه 
در  کمپ1  ون  وسیله  به  که  بررسی هایی  در   .)1997: 581-589
کیفیت  با رابطه  در  مختلفی  تعاریف  گرفته،  صــورت   2003 ســال 
که ابعاد مختلف این بحث را در برمی گیرند؛  محیط ارائه شده اند 
کیفیت، احساس  کیفیت محیط شامل: محیط با به عنوان مثال 
کنان را به واسطه مشخصه های فیزیکی،  رفاه و رضایت مندی سا
اجتماعی و یا َسمُبلیک فراهم می کند. کیفیت محیطی یک موضوع 
ک، نگرش ها و ارزش های ذهنی متفاوت میان  پیچیده شامل ادرا
گروه ها و افراد است )Van Kamp, 2003: 7(. در مقاله حاضر مفهوم 

1  Van Kamp

کیفیت محیط سکونت با توجه به این پیچیدگی ها  مورد انتظار از 
کات  انتخاب شده است. همچنین عالوه بر نگرش، ذهنیات و ادرا
افراد، خود فضا و محیط نیز به عنوان یک موجودیت مستقل مورد 
بررسی قرار می گیرد. در اینجا بعد عینی و فیزیکی محیط همزمان 

گرفته است. مورد توجه قرار 
 3.2.روابط میان فرد و محیط مسکونی

محیط  از  افــراد  ک  ادرا نحوه  بر  می تواند  مسکونی  محیط  کیفیت 
باشد،  تأثیرگذار  دارنـــد،  آن  به  نسبت  که  احساسی  همچنین  و 
نیست.  یکسان  افــراد  و احساس  یکسان درک  اما در محیط های 
یا  و  اقتصادی  اجتماعی،  زمینه های  در  می تواند  تفاوت ها  ایــن 
روانشاختی فرد باشد. از سوی دیگر رسیدن به تعادلی میان فرد و 
گرفته  که در چند دهه اخیر مورد توجه قرار  محیط از مسائلی بوده 
روانشناسان  تــالش هــای  مدیون  توجه  ایــن  اعظم  بخش  اســت. 
کم بر  محیطی و دسته بندی های آنان از معیارها و متغیرهای حا

روابط فرد و محیط است.
کیفیت  مطالعات  در  توجه  ــورد  م هــای  بحث  ترین  مهم  از  یکی 
با محیط  انسان  ارتباط  و  تعامل  نحوه  به  توجه  محیط مسکونی 
به  محله  یک  در  کنان  سا نگاه  و  درک  نحوه  اســت.  خــود  ــراف  اط
محیط خود بر میزان ارتباط آنها با این محیط و همچنین سطح 
 :1391 روشنی،  و  پور  )داداش  گــذارد  می  تاثیر  آنــان  رضایتمندی 
50(. در چارچوب یک مقایسه میان وضعیت اولیه و واقعی، مردم 
کیفیت زندگی خود تلقی می کنند،  که به عنوان تهدید به  به آنچه 
بی اعتمادی  و  سالمت  نتایج  از  تــرس  می دهند.  نشان  کنش  وا
با  مردم  به وسیله  که  تأثیراتی هستند  برجسته ترین  مقامات،  به 
کنترل بر  کاهش احساس  که با  تهدیدهای محیط مواجه شده اند 
.)Moser, 2009: 352( وضعیت های محیطی نامطلوب همراه است

باید  آنها  تحقق  ــرای  ب که  اســت  مختلفی  نیازهای  دارای  انسان 
بسترهای مناسب فراهم باشد. محیط و فضای دربرگیرنده انسان 
یکی از اساسی ترین بسترهای پشتیبان نیازهای چندبعدی انسان 
است. یک محیط خوب می تواند در شکوفایی ظرفیت های درونی 
که انسان  فرد موثر باشد. محیط سکونت، نخستین فضایی است 
کسب تجربه می پردازد )داداش  کشف دنیای پیرامون و  در آن به 

پور و روشنی، 1391: 50(.
مسکونی  محیط  از  افــراد  رضایت  میزان  با  رابطه  در  بعدی  بحث 
نشان دهنده  واقــع  در  مسکونی  محیط  از  رضایت مندی  اســت. 
ک فرد از محیط و رابطه میان آن هاست. در واقع سطح  نحوه ادرا
رضایت فرد از محیط، نشان دهنده تعامل میان ویژگی های ذهنی 
و عینی فرد و محیط است. شناسایی عوامل مؤثر در میزان رضایت 
وضع  تحلیل  جهت  در  می تواند  کنان،  سا سکونتی  نارضایتی  و 
کیفی  موجود سکونتی، تصمیمات آینده به منظور ارتقای سطح 
سایر  در  نواقص  تکرار  از  جلوگیری  و  افــراد  سکونتی  محدوده های 

گردد )خاتون آبادی و دیگران، 1390: 84(. مکان ها مؤثر واقع 
و  ساختمان ها  کیفیت  بــه  تنها  نــه  مسکونی  شــده  درک  کیفیت 
ویژگی های فضاهای باز بستگی دارد بلکه شامل جنبه هایی مانند 
هست.  نیز  محیطی  زوال  و  امنیت  محالت،  در  اجتماعی  قیود 
،تمایل  باشند  داشــتــه  نمي توانند  کــه  آنچه  بــه  افـــراد  از  بسیاري 
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را  دارند ولی به دالیل اقتصادي و یا سایر دالیل، آنها باید محلي 
که تمایل  کمتري به آن دارنــد، برگزینند . وقتي آنچه را  که تمایل 
کنیم، رضایتمان جلب مي شود )گیفورد،  داریم مي توانیم انتخاب 
نزدیك  ســازگــاري  در  فعلي  شرایط  چنانچه   .)355-360  :1378
تعریف  آرمان هایش  و  نیازها  بــراي  فــرد  که  باشد  چیزي  همان  با 
کرده است، رضایتمندي حاصل می گردد. در غیر این صورت، دو 
حالت امکان پذیر است. حالت نخست  مربوط به افراد معتقد به 
از  ناسازگاري  دادن  تطبیق  با  افــراد  این  اســت.  تقدیر  و  سرنوشت 
کاستن از آرمان ها و یا از طریق ایجاد  طریق تجدیدنظر در نیازها و 
ایجاد  رضایت مندی   خــود  بــرای  فعلي،  شرایط  ارزیــابــي  در  تغییر 
به هیچ طریقي  که  افــرادي است  به  مربوط  مي کنند. حالت دوم 
افراد  این  فعلي سکونت وفق دهند.  با شرایط  را  نمي توانند خود 
چه  نارضایتي شان،  کاهش  بــراي  تالش  مستعد  مــوارد،  بیشتر  در 
از طریق نقل مکان به شرایط  از طریق تجدیدنظر در نیازها و چه 

سکونتي با سازگاري بیشتر هستند )پوراحمد و دیگران 1390: 21(. 
در دهه هاي اخیر، رضایت مندي در تحقیقات مرتبط با سنجش 
کیفیت محیط در نواحي سکونتي مطرح شده است. از آنجا  میزان 
که کیفیت محیط هاي مسکوني شهري به صورت مفهومي سلسله 
کیفیت محیط از طریق چندین  مراتبي و چندبعدي عنوان شده و 
ویژگي اساسي توصیف مي شود )Van poll, 1997: 151(، بنابراین 
رضایتمندي نیز به صورت مفهومي با ویژگي هاي چندگانه مطرح 
که لنسینگ و مارانز1 در سال 1969 انجام  مي گردد. در مطالعه اي 
دادند، رضایتمندي یکي از معیارهاي اصلي سنجش میزان کیفیت 
محیطي مطرح گردید و بدین ترتیب کیفیت محیط را چنین تعریف 
کیفیت باال، احساس رفاه و رضایتمندي را به  کردند : -محیط با 
واسطه ویژگي هایي که ممکن است فیزیکي، اجتماعي و یا نمادین 
 Marans and Couper,( -باشد، به استفاده کنندگان منتقل مي کند
مختلف،  پژوهشگران  دیدگاه  از  ترتیب  بدین   .)2000: 195-199

1  Lansing and Marans

کیفیت  ادراك  سنجش  براي  عام  معیاري  عنوان  به  رضایتمندي 
محیط مطرح شده است.

3.3. پیشینه پژوهش
کیفیت محیط مسکونی نشان  ارزیابی  بررسی تجربیات در زمینه 
گرفته  صــورت  زمینه  ایــن  در  مختلفی  پژوهش های  که  می دهد 
رضایتمندی  میزان  و  ذهنی  ابعاد  بر  مطالعات  ایــن  کثر  ا اســت. 

کنان از محله متمرکز شده اند.  سا
کمپ در هلند یکی از این مطالعات  گسترده ون پل و ون  مطالعات 
کشور  که با روش هــای مختلف آمــاری، بخش های مختلف  است 
محله،  مسکونی،  بلوک های  سطح  از  متفاوت  مقیاس های  در  را 
شهرک و شهر مورد مطالعه قرار داده اند. یافته های این پژوهشگران 
که رضایتمندی از محیط مسکونی می تواند متأثر از  نشان می دهد 
عوامل زیادی باشد. این عوامل شامل متغیرهای فردی، وضعیت 
ک  که همگی بر متغیرهای فردی و ادرا اجتماعی محله و ... است 
کید می کنند. ون پل در بررسی های مختلف در نهایت مدلی  افراد تا
 Van Poll, 1997( سلسله مراتبی از ارزیابی محیط را پیشنهاد می کند
کشورهای در  و Van Kamp et al, 2003(. همچنین مطالعاتی نیز در 
گرفته است. مهیت و دیگران2 پژوهشی را در  حال توسعه صورت 
کواالالمپور مالزی انجام  کن اجتماعی ساخته شده در  رابطه با مسا
داده اند. آنها از روش سنجش چند سطحی معیارهای رضایتمندی 
کرده اند. در نهایت  سکونتی با رگرسیون خطی چندگانه استفاده 
با  مسکونی  رضایتمندی  که  می گیرند  نتیجه  پژوهشگران  ایــن 
استفاده از برخی اقدامات مانند مدیریت کنترل امنیت، جاده های 
به  فاضالب  شبکه  ایجاد  و  مسکن  زباله های  نظافت  پیرامون، 
گردد  کنان  وسیله قدرت محلی می تواند موجب افزایش رضایت سا

 .)Mohit et al, 2009(
محیط  کیفیت  ارزیابی  با  رابطه  در  مطالعاتی  نیز  کشور  داخــل  در 
شهرک  در  انجام شده  مطالعات  اســت.  گرفته  صــورت  مسکونی 

2 Mohit et al

نمودار 1: روابط فرد و محیط

منبع : نگارندگان
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 شــمــاره ششم

کباتان )رفیعیان و دیگران، 1389(، مجتمع های مسکونی نواب  ا
و  )پوراحمد  خــرم آبــاد  قدیم  بافت   ،)1388 دیــگــران،  و  )رفیعیان 
دیگران،  و  )خاتون آبادی  آباد  عاشق  شهر  روستا   ،)1390 دیگران، 
 )1390 دیـــگـــران،  و  )قــالــیــبــاف  ــهــران  ت ــاد  ــافــت آب ی محله  و   )1390
به  تنها  دوم  و  اول  مطالعات  اســت.  مطالعات  این  از  نمونه هایی 
رضایتمندی  میزان  از  استفاده  با  محیط  کیفیت  میزان  سنجش 
متوسط  حد  از  پایین تر  را  محیط  کیفیت  و  می پردازند  کنان  سا
تعیین می کنند. در مطالعات بافت قدیم خرم آباد، به رابطه میان 
کیفیت محیط پرداخته می شود. این پژوهش نتیجه  مهاجرت و 
کیفیت متوسط محیط و میزان 60 درصدی  که با توجه به  می گیرد 
در  دارد.  وجود  آنها  میان  مستقیمی  ارتباط  مهاجرت،  به  تمایل 
آباد به رابطه میان متغیرهای فردی  مطالعات روستا شهر عاشق 
نشان  مطالعه  ایــن  اســت.  شــده  پرداخته  رضایتمندی  سطح  و 
جنسیت،  متغیرهای  و  محیط  از  رضایتمندی  بین  که  می دهد 
تأهل، سن، تحصیالت و درآمد ارتباطی معنادار وجود دارد. مطالعه 
آخر نیز متکی بر میزان رضایت افراد از متغیرهای تعریف شده است 
محیطی،  وضعیت  مانند  زمینه ها  از  برخی  که  می گیرد  نتیجه  و 
دیگر  برخی  و  نامطلوب  جامعه،  دیدگاه  از  اجتماعی  و  اقتصادی 

مانند حمل ونقل و ارتباطات، مطلوب است.
مطالعات  بیشتر  در  که  می دهد  نشان  فوق  پژوهش های  بررسی 
گرفته  قرار  کیفیت محیط مورد توجه  کــی و ذهنی  ادرا تنها جنبه 
بر میزان رضایتمندی  نیز مبتنی  نتایج  و  تمامی تحلیل ها  است. 
که عالوه بر بعد  افراد از محیط است. در این مطالعه سعی می گردد 
ذهنی، بعد عینی و فیزیکی محیط با تعریف شاخص های متناظر و 

گیرد. متناسب با بعد اول مورد ارزیابی قرار 
3.4.رویکرد مقاله حاضر

دو  مسکونی،  محیط  کیفیت  بررسی  روش هـــای  در  کلی  طــور  به 
کنان- و -مدل ارزیابی  ک ذهنی سا کلی -مدل ارزیابی ادرا دیدگاه 
ویژگی های عینی و فیزیکی- وجود دارد. همچنین رویکرد سومی 
که ارتباط میان این دو نوع دیدگاه را برقرار می کند  نیز وجود دارد 

با یکدیگر می سنجد. رویکرد مورد استفاده در  ارتباط  را در  آنها  و 
این پژوهش ترکیبی از این سه نوع مدل ارزیابی می باشد. جدول 
کیفیت محیط  3-1 مدل تحلیلی تحقیق مورد استفاده در تحلیل 

مسکونی را با استفاده از ویژگی های ذهنی و عینی نشان می دهد.
شــاخــص هــای  نــظــام  ــورت  ــ ص بــه  حــاضــر  تحقیق  تحلیلی  ــدل  مـ
مؤلفه های  مــدل  دو  سطح  در  اســت.  شــده  ارائــه  مراتبی  سلسله 
کلی محیط مسکونی و محیط  به دو دسته  تشکیل دهنده مدل 
شاخص  دو  از  مسکونی  محیط  مؤلفه  اســت.  شده  تقسیم  محله 
شده  تشکیل  نگهداری  و  تعمیر  هزینه های  و  مسکن  تسهیالت 
شاخص  چهار  از  نیز  محله  محیط  مؤلفه های  همچنین  اســت. 
کالبدی-فضایی، ویژگی های عملکردی – ساختاری،  ویژگی های 
تشکیل  فرهنگی  و  اجتماعی  ویژگی های  و  محیطی  ویژگی های 
شده است. سطح نهایی مدل و نظام ارزیابی شاخصهای ذهنی 
ذهنی  خاص  شاخصهای  نشان دهنده  محیط،  کیفیت  عینی  و 
ویژگی های  به  توجه  با  که  کیفیت محیط است  با مرتبط  و عینی 

شاخص ها شناسایی می شوند.

4- معرفی حوزه تحقیق
این  قــرار دارد.  تهران  شهرک نفت در شمال شرق منطقه 5 شهر 
محله از شمال تقریبًا به مرز شمالی شهر تهران، از بخش شرقی به 
دره فرحزاد، از جنوب به سیمون بولیوار و از غرب به خیابان معین 
محدود می شود. همچنین این محله با محله های پونک از جنوب، 
کوهسار از غرب همسایگی دارد. فرحزاد از شرق و مرادآباد و شهرک 

شهرک نفت بر اساس سرشماری سال 1385 دارای جمعیتی برابر 
که از این تعداد 51 درصد مرد و 49  با 12هزار و987 نفر بوده است 
محله 96  این  در  باسوادی  نرخ  همچنین  است.  بوده  زن  درصد 
درصد است. بخش های جنوبی و غربی محله بیش ترین جمعیت 
را در خود جای داده اند. از نظر شبکه ارتباطی، معابر شکل گرفته در 
دو دهه بر اساس حرکت و دسترسی سواره برنامه ریزی شده است. 
دسترسی  دارای  محله  در  موجود  قطعات  تمامی  اســاس  ایــن  بر 

 پنج و چهار سطح سه سطح دو سطح کی سطح

 یمسکون طیمح تیفیک

 مسکن
 ینیع و یذهن متناسب یها شاخص مسکن التیتسه

 ینیع و یذهن متناسب یها شاخص ینگهدار و ها نهیهز

 محله

 – یکالبد یها یژگیو
 ییفضا

 ینیع و یذهن متناسب یها شاخص

 یعملکرد یها یژگیو
 یساختار –

 ینیع و یذهن متناسب یها شاخص

 ینیع و یذهن متناسب یها شاخص یطیمح یها یژگیو

 و یاجتماع یها یژگیو
 یفرهنگ

 ینیع و یذهن متناسب یها شاخص

 

کی و تحلیل عینی-فیزیکی جدول 3: نظام سلسله مراتبی مدل ارزیابی ادرا

منبع : نگارندگان
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مطلوب سواره هستند. البته توجه بیش از حد به حرکت سواره تا 
حدودی موجب غفلت از حرکت پیاده در این محله شده است.

تهران،  شهر   5 منطقه  توسعه  و  رشــد  رونــد  نقشه های  اســاس  بر 
محله نفت بیش ترین توسعه خود را در دهه های 70 و 80 شمسی 
که هیچ گونه  کرده است. نقشه سال 1366 نشان می دهد  تجربه 
است.  نگرفته  صــورت  محله  کنونی  محدوده  در  ساخت وسازی 
معین  خیابان  لبه  در  محدوده  غربی  بخش های   1374 ســال  در 
بیش ترین رشد را داشته اند و به تدریج این توسعه به سمت شرق 
کرده است. در وضع موجود محله نیز زمین های باز و  ادامه پیدا 
بایر به ویژه در بخش های شرقی و شمال شرقی وجود دارند. نقشه1 

نحوه توسعه منطقه 5 و موقعیت محله را نشان می دهد.

5. یافته های تحقیق
وضعیت  زندگی،  محیط  از  فرد  ک  ادرا سنجش  مقاله  این  هدف 
کالبدی محیط و مقایسه این دو بعد بوده است. بنابراین در این 
بخش یافته های تحقیق در قالب سه وضعیت فوق ارائه می گردند 
و در نهایت نتایج به دست آمده به منظور آزمون فرضیه های مقاله 

مورد استفاده قرار می گیرند.
5.1.کیفیت ذهنی محیط

که  کیفیت ذهنی محیط نشان می دهد  نتایج آزمون T یک طرفه 
میانه  و  محیط  ذهنی  کیفیت  میانگین  میان  معناداری  اختالف 
کیفیت ذهنی پایین تر از میانه  نظری )TV=3( وجود دارد. میانگین 

نظری است. 
در سطح 2 شاخص ها، میان کیفیت ذهنی مسکن و کیفیت ذهنی 
کمی  کیفیت ذهنی مسکن  از محله، تفاوت ها معنادار می باشند. 
که سطح  بیش از میانه نظری است. جدول فوق نشان می دهد 
رضایت مندی از مسکن به مراتب باالتر از محیط محله است. در 
مهم ترین  عنوان  با  مسکن  که  می دهد  نشان  وضعیت  این  واقع 

محیط های  فضایی  سلسله مراتب  در  زنــدگــی  فــضــای  اولــیــن  و 
سطح  با  مقایسه  در  را  بهتری  کیفیت  و  رضایت  حس  سکونتی، 
القامی کند.  کنان  کی در سا ادرا بعدی سکونت )محله( به صورت 
در سطح 3 شاخص ها، بررسی نتایج آزمون T نشان دهنده تفاوت 
معنادار در شاخص های تسهیالت مسکن و هزینه مسکن با میانه 
نظری است. همچنین میان زیرشاخص های این بخش، اختالف 
کــی در سطح 3 شاخصهای  ادرا کیفیت  قابل توجهی وجود دارد. 
که تنها شاخص سالمت محیطی وضعیت  محله، نشان می دهد 
مناسب تری را در مقایسه با میانه نظری دارد و همچنین شاخص 

عملکردی-ساختاری پایین ترین میزان را داراست. 
دارای  شاخص ها  کثر  ا نیز  محله  شاخص های  چهارم  سطح  در 
اختالف معنادار با میانه نظری هستند. بررسی شاخص های این 
در  را  پایین تری  رضایتمندی  آن ها  کثر  ا که  می دهد  نشان  سطح 
مانند  شاخص ها  برخی  می دهند.  نشان  نظری  میانه  با  مقایسه 
تفریحی و فضاهای سبز و عمومی،  حمل ونقل عمومی، خدمات 

دارای کمترین مقادیر هستند.
5.2. تحلیل کیفیت عینی محیط

سطوح  شاخص های  کلیه  ارزیابی  از  برآمده  محیط  عینی  کیفیت 
چندگانه نشان دهنده باالتر بودن نتیجه به دست آمده در مقایسه 

با میانه نظری است.
که در هر دو شاخص  آزمــون نشان می دهد  نتایج  در سطح دوم 
هر  و  است  مناسب  نسبتًا  نفت  شهرک  وضعیت  محله،  و  مسکن 
کیفیت  سوم  سطح  در  هستند.  نظری  میانه  بــاالی  شاخص،  دو 
عینی سالمت محیطی بیش از سایر شاخص هاست و شاخص های 

کمترین میزان را دارا هستند. عملکردی ساختاری، 
کیفیت عینی  5.3.آزمون فرضیه های تحقیق )مقایسه و ارزیابی 

و ذهنی محیط(
و  تــصــورات  و  محیط  عینی  وضعیت  -میان  اول:  فرضیه  آزمــون 

نقشه 1: موقعیت شهرک نفت

منبع: نگارندگان، 1392
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 چهار سطح سه سطح دو سطح کی سطح
 جهینت شاخص جهینت شاخص جهینت شاخص جهینت شاخص

 98.2 یمسکًو طیمح یذَى تیفیک

 طیمح
 یمسکًو

78.3 
 7873 التیتسُ ي اودازٌ .789 مسکه التیتسُ

 78.7 یخارج التیتسُ

 982 َا ىٍیَس ..98 یوگُدار ي َا ىٍیَس
 ..98 یوگُدار ي ریتعم

 9837 محلٍ

 9822 ییفضا - یکالبد یَا یژگیي
 7872 بىاَا ي فضاَا

 787 َا راٌ ي یدسترس سازمان
 982 سبس ي یعمًم یفضاَا

 2823 یساختار - یعملکرد یَا یژگیي

 98.7 یاجتماع رفاٌ خدمات
 28.3 یحیتفر خدمات
 .98 یتجار خدمات

 28.9 یعمًم يوقل حمل خدمات

 7872 یطیمح یَا یژگیي
 ..78 ییصدا یآزردگ

 .787 بً یآزردگ
 .78 یطیمح یآلًدگ

 .982 یاجتماع ريابط ي مردم .983 یفرَىگ ي یاجتماع یَا یژگیي
 .987 مکان بٍ تعلق احساس

 

جدول 4: نتایج ارزیابی کیفیت ذهنی محیط

جدول 5: نتایج ارزیابی کیفیت عینی محیط

کیفیت عینی محیطنقشه 2: کیفیت ذهنی محیط نقشه 3: 

 

 

 سه سطح دو سطح کی سطح

 جهینت شاخص جهینت شاخص جهینت شاخص

  87.3 یمسکون طیمح ینیع تیفیک

  8733 یمسکون طیمح
 873  یداخل التیتسه

 87.3  یخارج التیتسه

 87.3  همحل

 57.3  ییفضا - یکالبد یها یژگیو

 57.5  یساختار - یعملکرد یها یژگیو

 573  یطیمح یها یژگیو

 -  یفرهنگ و یاجتماع یها یژگیو
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کنان آن ارتباط مستقیمی وجود دارد-. به منظور  کات ذهنی سا ادرا
سنجش این آزمون ابتدا نتایج شاخص های کلی و زیرشاخص های 

کیفیت مورد بررسی قرار می گیرند.  هر یک از ابعاد 
نتایج بررسی شده در این بخش پشتوانه ای برای آزمون فرضیه های 
رفتار  موضوع  به  اول  فرضیه  هستند.  مقاله  ایــن  در  مطرح شده 
آمــده ذهنی و عینی محیط  بر اســاس نتایج به دست  شاخص ها 
بعد   دو  از  کیفیت  سطح  به  دوم  فرضیه  همچنین  می کند.  توجه 

توجه دارد.
کیفیت فضا در  کلی سطح  که روند  نقشه های2و3 نشان می دهند 
بخش های خاصی از محله افزایش می یابد. هماهنگی در این دو 
ارتباط  که بعد ذهنی و عینی محیط دارای  نقشه نشان می دهد 
کاهش  مستقیمی با یکدیگر هستند. به عبارت دیگر با افزایش یا 
بخش های  در  اســت.  یافته  افــزایــش  نیز  دیگر  بعد  ابــعــاد،  از  یکی 

محله  کیفیت  عبوری،  شریانی  محور  به  نزدیک  و  محله  جنوبی 
کیفیت سکونت با افزایش  کم است. در پهنه باالتر در هر دو بعد، 
مواجه است و سپس با حرکت به مناطق کمتر توسعه یافته شمالی، 
کاهش می یابد.  نمودار زیر به خوبی نشان  کیفیت ذهنی و عینی 
که روند صعود و نزول سطح نتایج شاخص ها در دو بعد  می دهد 

باهم هماهنگ است. 
کار  به  شاخص های  اهمیت  درک  و  تدقیق  بــرای  دیگر،  ســوی  از 
کلی محیط دو بعد، از رگرسیون چند  کیفیت  گرفته شده در تعریف 
از  یک  هر  که  می دهد  نشان  زیــر  جــدول  اســت.  استفاده  متغیره 
کلی  شاخص ها در دو بعد مورد بررسی، چه وضعیتی دارند و به طور 
اهمیت شاخص ها وجود دارد. در هر دو  ارتباط هماهنگی میان 
بعد بررسی شده، ویژگی های محیطی بیش ترین ضریب و اهمیت 
را دارند. هر چند در بعد ذهنی، ویژگی های عملکردی ساختاری و 

 یذهن تیفیک محله
 استانداردشده بیضر نشده استاندارد بیضر

t Sig. رهایمتغ یبند تیاولو 

B Std. Error Beta 

 یذهن بعد

 9.320E+07 .000 4 231. 0.000 250. ییفضا یکالبد

 1.534E+08 .000 3 269. 0.000 250. یساختار یعملکرد

 1.801E+08 .000 1 515. 0.000 250. یطیمح

 1.947E+08 .000 2 308. 0.000 250. یفرهنگ یاجتماع

 ینیع بعد

 4.540E+08 .000 2 532. 0.000 250. ییفضا یکالبد

 5.942E+08 .000 5 553. 0.000 250. یساختار یعملکرد

 8.135E+08 .000 4 324. 0.000 250. یطیمح

 - 7.427E+08 .000 - 0.000 250. یفرهنگ یاجتماع

 

جدول 6: تعیین وزن شاخص های سطح 3 محله

نمودار 2: مقایسه روند شاخص های عینی و ذهنی
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 سالمت محیطی ساختاری -عملکردی  فضایی -کالبدی  مسکن

 کیفیت ذهنی
 کیفیت عینی
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 کیفیت عینی
 کیفیت ذهنی

کیفیت ذهنی و عینی در محله نمودار 3: مقایسه 

در بعد عینی ویژگی های کالبدی فضایی در اهمیت بعدی هستند، 
نشان دهنده  بعد،  دو  در  شاخص  این  اهمیت  میان  نزدیکی  اما 

هماهنگی میان وزن آن هاست.
در نهایت برای آزمون فرضیه اول میتوان به چند نتیجه استناد کرد. 
کیفیت محیط سکونت نشان  اول نقشه پهنه بندی فضایی سطح 
کیفیت ذهنی و عینی  کاهش و یا افزایش سطح  که روند  می دهد 
کاهش و افزایش میزان  در بعد فضایی هماهنگ است. دوم روند 
کلی و زیرشاخص ها در  کیفیت محاسبه شده در شاخص های  کمی 
دو بعد ارتباط مستقیمی دارد، سوم نتایج حاصل از رگرسیون چند 
متغیره نشان می دهد تا حدود زیادی بین متغیرهای تأثیرگذار در 

دو بعد ارتباط هماهنگی وجود دارد. 
"بنابراین فرضیه اول تأیید می گردد"

کیفیت  با سطح  از محیط  آزمــون فرضیه دوم:  - سطح رضایت 
میزان  فرضیه  ایــن  سنجش  بــرای  نیستند-.  یکسان  آن  فیزیکی 

کیفیت محاسبه شده در دو بعد بررسی می شوند.
که چه تفاوت هایی  جدول و نمودار مقایسه ای 7 نشان می دهد 
اعداد  کیفیت فیزیکی وجود دارد. تمامی  کــی و  ادرا کیفیت  میان 
کیفیت ذهنی هستند.  کیفیت عینی بیش از  محاسبه شده برای 
امتیاز  دارای  عینی  بعد  در  گرفته  کــار  بــه  شاخص های  ــع  واق در 

کنان بوده اند. بندی هایی بیش از بعد ذهنی بر اساس رضایت سا

کیفی و ذهنی محله جدول 7: جدول مقایسه زیرشاخص های 
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عینی  کیفیت  سطح  و  رضایتمندی  سطح  تفاوت  بر  فرضیه  این 
را  دوم  فرضیه  جدول 7می توان  نتایج  به  توجه  با  می کند.  کید  تا
کیفیت  کیفیت عینی بیش از  مورد آزمون قرارداد و با توجه به آنکه 

ذهنی است، "فرضیه دوم تأیید می گردد"

6. نتیجه گیری
کیفیت محیط مسکونی  این مقاله به دنبال مقایسه میان دو بعد 
بر  کنان و بعد دوم  بر مبنای ذهنیت سا بوده است. بعد نخست 
کیفیت محیط مورد توجه قرار  مبنای ارزیابی فیزیکی عوامل مؤثر بر 
گرفته در زمینه ارزیابی کیفیت  گرفته است. بررسی تجربیات صورت 
کیفیت محیط، بر بعد  کثر سنجش های  که ا محیط نشان می دهد 
از  کنان  سا رضایتمندی  میزان  و  ذهنی  کیفیت  ارزیابی  یعنی  اول 
کید کرده اند. پژوهش های مختلف در کشورهای مختلف  محیط تا
کسانی چون ون پل )1997(، آدریانس1 )2007(، موزر  و در تجربیات 
رفیعیان  مانند  محیط  سنجش  داخلی  تجربیات  کنار  در   )2009(
و  ــژاد  ن حاجی   ،)1389( دیــگــران  و  پوراحمد   ،)1388( دیــگــران  و 
کیفیت  همگی   )1390( دیگران  و  خاتون آبادی   ،)1390( دیگران 
کی ارزیابی  کید بر شاخص های ذهنی و ادرا محیط مسکونی را با تا
ابزارهای رایج  از  با استفاده  تا  کوشش شد  کرده اند. در این مقاله 
متناسب  شاخص های  شهری  برنامه ریزی  و  شهرسازی  حوزه  در 
کیفیت عینی و قابل مقایسه با بعد ذهنی تعریف شود و بر اساس  با
امتیازبندی شاخص ها این دو بعد مورد بررسی قرار گیرد. اختالفات 
و شباهت های دو بعد می تواند به درک بهتر ساختارهای ذهنی و 
کمک  عینی محیط و همچنین توسعه ابزارهای سنجش محیط 

کند.
بنابراین در شهرک نفت به عنوان محدوده مورد مطالعه، بررسی 
سنجش کیفیت محیط از ابعاد مختلف نشان می دهد که در برخی 
کنان محیط محلی از محل زندگی خود درک  موارد میان آنچه سا
می کنند، با آنچه از نتایج سنجش عینی محیط به دست می آید، 
تفاوت هایی وجود دارد. اما به طور کلی روند کلی انواع شاخص های 
کی از آن است که با افزایش کیفیت فیزیکی محیط،  بررسی شده، حا
کی نیز افزایش پیدا می کند. در واقع معیارهای  کیفیت ادرا میزان 
ارزیابی محیط بر اساس شاخصهای مورد استفاده در برنامه ریزی 
گویای ذهنیت استفاده کنندگان از  شهری تا حدود زیادی می تواند 
فضا نیز باشد. البته بررسی زیرشاخص های سطوح پایین تر مدل تا 
حدی نشان دهنده رفتارهای متفاوت شاخص های مورد بررسی 
کلیت امر و با حرکت به سطوح باالی مدل بر میزان  است، اما در 

کیفیت ذهنی و عینی محیط افزوده می شود. انطباق 
از  یــک  هــر  بـــرای  مــحــاســبــه شــده  کیفیت  ــزان  ــی م بــعــدی  مسئله 
میزان  ــابــی شــده،  ارزی شــاخــص هــای  تمامی  در  شاخص هاست. 
در  اســت.   )2.89( ذهنی  کیفیت  از  باالتر   )3.78( عینی  کیفیت 
میانه های  سنجش،  ایــن  در  به کاررفته  شــرایــط  و  معیارها  ــع  واق
کنان محیط در نظر  پایین تری را در مقایسه با سطح انتظارات سا
کیفیت فیزیکی با  گرفته است، به عبارت دیگر آنچه شاخص های 
میزان  از  کمتر  داشته،  مدنظر  پژوهش  این  معیارهای  از  استفاده 

1  Adriaanse

کنان است. مجموع نکات فوق ما را به دو نکته  مورد انتظار خود سا
هم راستا  و  همسو  کنان  سا خواسته های  اینکه  میرساند،نخست 
کیفیت فیزیکی محیط است،  ابزارهای مورد استفاده سنجش  با 
نیازهای  با  پاسخ دهندگان  وسیله  به  مطرح شده  نیازهای  یعنی 
کلی مشابهی  برآورد شده به وسیله سنجش عینی محیط از روند 
برخوردارند. دوم اینکه بسیاری از تسهیالت، خدمات و امکاناتی که 
در فضای محلی موجودند و در ظاهر امر )بر اساس سنجش عینی( 
که خود در این فضا زندگی  کسانی  وضعیت مطلوبی دارند، از نظر 
می کنند، رضایت بخش نیست، بنابراین درک سطح انتظارات این 
افراد می تواند به توسعه ابزارها و شاخص های اندازه گیری محیط 
کند. در نهایت، می توان از نتایج این تحقیق در امتیازبندی  کمک 

کرد. شاخص های عینی استفاده 
همچنین می توان از نتایج به دست آمده در پیشبرد ارتقای کیفیت 
محیط سکونت در یک محله جدید بهره برد. به ویژه در بعد ذهنی، 
کیفیت سنجش شده پایینتر از حد میانه نظری تحقیق است. با 
به  مرحله،  چند  در  محیط  کیفیت  ویژگی های  ارزیــابــی  به  توجه 
وسیله شاخص های سلسله مراتبی می توان راهکارهای مناسب به 
منظور هدف یادشده را ارائه داد. نتایج به دست آمده از شاخص ها 
کالبدی و فیزیکی در یک محله  که تنها ویژگی های  نشان می دهد 
کیفیت محیط سکونت هستند،  تعیین کننده  که  نیستند  جدید 
که محله نفت به عنوان یک محله جدید دارای بناهای نوساز،  چرا 
پایدار و متناسب با ویژگی های نظام اجتماعی آن است و باال بودن 
میزان رضایت از مسکن می تواند به نوعی تأییدکننده کیفیت باالی 
ارزیابی ویژگی های  و  اما در عرصه عمومی  حوزه خصوصی باشد. 
ساختاری  و  عملکردی   ، محیطی  کیفیت  نظام  در  تغییر  محله، 
محیط  کیفیت  کلی  شاخص  در  زیــادی  تأثیرات  موجب  می تواند 
به  باشد.  گرفت(  قرار  این مقاله مورد توجه  که در  )آنچه  سکونت 
افزایش  آلودگی های محیطی،   رفع  به  بیشتر  توجه  طور مشخص 
محله  نیاز  مــورد  عمومی  زیرساخت های  و  خدمات  به  دسترسی 
کنار  در  فرهنگی  و  تفریحی  سبز،  عمومی  فضاهای  توسعه  مانند 
افزایش دسترسی به خدمات حمل ونقل عمومی می تواند تأثیرات 

کیفیت محیط در محله نفت داشته باشد. زیادی بر ارتقای 
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