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 دهیچک
 مطلوب تیفیک ازمندین هاآن یبقا حفظ و ناساکن یسالمت که اندزنده و ایپو یادهیپد شهرها

 انیم از که ردیپذیم ریتأث یمختلف عوامل از ،یشهر طیمح مطلوب تیفیک .است یشهر طیمح

 نام را یفرهنگ و یاجتماع ،یطیمح ستیز ،ییفضا -یکالبد عوامل توان یم عمده طور به هاآن

 و یشهر طیمح تیفیک سنجش .ندهست یمتعدد یارهایمع از متشکل هاآن از کیهر که برد

 نیتر مهم از یکی توان یم را یشهر یاههمحل انساکن سکونت تیوضع یابیارز نیهمچن

 یخیتار یاههمحل .آورد شماربه یشهر یزیر برنامه اهداف به یابیدست سنجش یارهایمع

 اندرکاران دست یبرا را یا ژهیو تیحساس شهر، یها مکان نیتر مهم از یبخش عنوان به یشهر

 گاه ها مکان نیا در ،یخیتار و نهفته یها ارزش داشتن برعالوه رایز ؛کنند یم جادیا یشهر

 اساس،نیابر .شوند یم مواجه ناسازگار یطیمح با افراد ،آن در که دشو یم فراهم یطیشرا

 اریبس تیاهم ،ها محدوده نیا در یشهر یونکمس یها طیمح تیفیک تیریمد و یزیر برنامه

 تیفیک سنجش به است، یکاربرد هدف لحاظ از و یلیتحل -یفیتوص که پژوهش نیا .ددار

 مورد یها داده .زدپردایم نفرآباد نام به یرشهر یها محله نیتریمیقد از یکی در یشهر طیمح

 نمونه حجم .است شده یآورجمع یا پرسشنامه روش هب و یدانیم صورتبه پژوهش نیا ازین

 جینتا .اندانتخاب شده یتصادف یریگ نمونه روش با که است نفر 262 وکران،ک فرمول اساسبر

 یتیوضع ،یشهر طیمح تیفیک مختلف یارهایمع با توجه به ،یخیتار محلة نیا دهد یم نشان

 یزندگ تیفیک یها شاخص نزول در محله، نیا بافت ادیز یفرسودگ ،یطورکل به .دارد نابسامان

 طیحم و یطیمح ستیز ،ییفضا -یکالبد طیمح تیفیک بودننییپا رغم یعل اما ،است مؤثر آن

 و یبوم ناساکن از یبخش حضور تداوم لیدلبه یفرهنگ و یاجتماع یها شاخص ،سکونت

 هرچند .دهد یم نشان را یتر مطلوب تیوضع ،یگیهمسا تیهو یارتقا در یا محله یها تالش

 مهاجران جذب به ،مسکن و نیزم ارزش ودنبنییپا و محله یکالبد یفضا به نکردنیدگیرس

 .است شده منجر محله در یزیخجرم شیافزا و درآمد کم

 

 یها محله نفرآباد، محلة فرهنگی، و اجتماعی های شاخص ت،یفیک یابیارز :یدیکل یهاواژه
 .یشهر طیمح ،یخیتار

 

                                                                                                                                                                              
 Email: l_soltani1384@yahoo.com 33300323100مسئول:  ۀسندینو *
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 مقدمه

 شهرها نانکسا به آن یرهایتأث هک برشمرد ستیز طیمح یها دکنندهیتهد نیتر بزرگ از توان یم را شهرها عیسر رشد

 رشد با .(23 :3330 ،یسلطان) ردگذایم یشهر انسان جسم و روح بر ندهیفرسا بس یریتأث و دوشیم منتقل انسان یعنی

 مهاجران رشیپذ با و اندشده متحول اریبس کالبد و لکش لحاظبه شهرها ر،یاخ دهة چند در مهاجرت و تیجمع عیسر

 یها یینارسا ده،یپد نیا دنبالبه .انددهیزگ تنوکس شهرها نابسامان و یا هیحاش مناطق در ،درآمد کم و ریفق افراد ،ییروستا

 طیمح تیفیک یابیارز .آمد وجودبه یاقتصاد و یاجتماع -یفرهنگ ،یالبدک لحاظ از یشهر یها طیمح در یا ندهیفزا

 یابیدست سنجش یارهایمع نیتر مهم از یکی توان یم را سکونتشان طیمح از نانکسا تیرضا یابیارز نیهمچن و یشهر

 شهروندان تیرضا زانیم رب مؤثر عوامل ییشناسا .آورد شماربه یشهر یهاهپروژ تیموفق زانیم سنجش زین و اهداف به

 در نواقص رارکت از و گذاردیم اثر یونتکس یها حدودهم یفیک سطح یارتقا در یآت یاهمیتصم بر ،مکان در سکونت از

 .کندیم یریجلوگ ها مکان ریسا

 شده لیتبد یشهر زانیربرنامه و گذاران استیس یاصل اهداف از یکی به ،یشهر طیمح تیفیک یارتقا و بهبود امروزه

 یطیشرا ،یخیتار یها بافت در جمله از یشهر یها طیمح از یعضب در ان،یم نیا در (.1 :3002 ،یلیبراز و لدربلومیگ) است

 ای زباله وجود ازدحام، ،یامننا هوا، یآلودگ بد، یبو صدا،سرو مانند دشوار یطیمح طیشرا با افراد ،آن در هک شود یم فراهم

 نیا در ،یشهر یونکمس یها طیمح تیفیک تیریمد و ردنکاداره ،نیبنابرا ؛شوند یم مواجه التیتسه و اناتکام دمبوک

 خاص عتیطب ،یزندگ یها جنبه گرید مقابلدر طیمح تیاهم علتبه موضوع نیا .ابدی یم یاتیح یتیاهم شهرها از بخش

 طیشرا از هک یافراد تعداد و انسان یاصل ستگاهیز عنوان به یشهر یونکمس یها طیمح نقش شیافزا ،یونکمس یها طیمح

 (.3 :3030 ،گرانید و پول وان) ددار یخاص تیاهم ،اند دهید بیآس شهرشان یونکمس یها طیمح غالب

 یاههمحل به یتوجهیب و دیجد یها محله یریگ شکل سبب ،گذشته قرن کی در تهران شهر تیجمع عیسر رشد

 ها آن در سکونت یفیک سطح آمدننییپا و توجه کاهش در را یتسلسل دور ،ها بافت نیا یفرسودگ .است شده یخیتار

 یارهایمع با یشهر طیمح نداشتنانطباق .است ساخته مواجه یادیز مشکالت با را مناطق نیا ساکنان و کرده جادیا

 و کریپ نداشتنقیتطب و یحیتفر -یرفاه خدمات و التیتسه کمبود ،ها یدسترس و ارتباطات ضعف ،یطیمح ستیز

 تنزل سبب ،کند یم نییتع را یشهر طیمح تیمطلوب که یشمار یب یرهایمتغ و باشناسانهیز یارهایمع با شهر یمایس

 .است شده اههمحل نیا از یاریبس در یشهر طیمح تیفیک شاخص

 سنجش در قیعم لیتحل ازمندین و ستین ریپذ امکان طیشرا فیتوص با موجود ةمسئل حل یبرا اقدام کهآنجا از 

 یابیارز در ،یقیحق ةنمون کی عنوان به یشهرر نفرآباد ةمحل پژوهش، نیا در است، یخیتار یاههمحل طیمح تیفیک

 و باال قدمت لیدلبه که است شهر یها محله نیتریمیقد از یکی ،نفرآباد .است شده انتخاب یا محله طیمح تیفیک

 بوده رگذاریتأث محله نیا در یشهر طیمح تیفیک بر ،یژگیو نیا که رسد یم نظربه .است شده هفرسود اریبس ،یتوجه یب

 ،ییفضا -یالبدک یارهایمع با یشهر طیمح تیفیک یابیارز هدف با که -پژوهش نیا ندیفرا در ن،یبنابرا ؛است

 محلة ایآ :شود یم مطرح هاپرسش نیا -گرفت انجام یشهرر نفرآباد محلة در یفرهنگ و یاجتماع و یطیمح ستیز

 و طیمح تیفیک یعموم تیوضع ،نفرآباد محلة ساکنان دگاهید از است؟ برخوردار یمطلوب یشهر طیمح تیفیک از نفرآباد

 زانیم با محله ساکنان یمکان تعلق احساس انیم ایآ ؟است یسطح چه در یسکونت موجود طیشرا از یتمندیرضا

 نفرآباد ةمحل طیمح تیفیک در ها شاخص کدام دارد؟ وجود یارتباط محله طیمح تیفیک یها شاخص از آنان یتمندیرضا

 دارند؟ یشتریب تیاهم

 



 835 ...شهرها تاریخی های محله در محیط کیفیت ارزیابی

  ینظر یمبان

 طیمح تیفیک و تیفیک مفهوم

 در یشهرساز اصول نیتر مهم از ،ییکارا و شیآسا ،یسازگار عدالت، کنار در را طیمح تیفیک ،زانیربرنامه از یعضب

 در ییفضا یها ینابسامان کنترل و ها یآلودگ کاهش و افتهی سازمان شهر جادیا منظور به ،یشهر یطراح زین و یزیر برنامه

 رفاه، احساس که است یزندگ تیفیک از یا جنبه ،یشهر طیمح تیفیک (.32 :3002 پوراحمد، و یشماع) دانند یم شهر

 را شان یزندگ طیمح کیسمبل و یطیمح ستیز ،یاقتصاد -یعاجتما ،ییفضا -یکالبد عوامل از افراد تیرضا و شیآسا

 (.3 :3003 ،یعسگر و انیعیرف زاده،یعسگر) ردیگیدربرم

 ،یلکطوربه .شود ینم فیتعر یآسان به هک ستچندپهلو حال نیع در و روشن یعنی ؛است یدووجه یمفهوم ،تیفیک

 سبب هک مشخص صفات ای هایژگیو از یا مجموعه» از است عبارت دارد وجود نظراتفاق آن مورددر هک یفیتعر

 در یزیچ یفروتر ای مشابهت ،یبرتر مورددر هک سازد یم قادر را ما و دوشیم گرید یایاش از ءیش کی دنشزیمتما

 یردکعمل نظر از و بودن،بد و خوب بودن،زشت و بایز مورددر ،یشناسییبایز نظر از و میکن قضاوت گرید یزیچ با سهیمقا

 و جامع فیتوص ،یطورکلبه (.30 :3330 ،نگیلیب) میده حکم آن یارآمدکنا و یارآمدک و بودنبدتر ای بهتر مورددر

 طیمح تیفیک از سامانمند ةمطالع .ندارد وجود آن یها مؤلفه همراهبه یونتکس ینواح در طیمح تیفیک از یحیصح

 کی (.023: 3303 ،کارپ) اند پرداخته موضوع ةیحاش به شتریب ،هیاول مطالعات .است دیجد       نسبتا  ،یونتکس اهداف منظور به

 به را یتمندیرضا و رفاه حس باشند، نینماد ای یاجتماع ،یکیزیف است نکمم هک ییها یژگیو ةلیوسبه ،تیفیکبا طیمح

 یچندبعد یمفهوم ،طیمح تیفیک گفت توان یم ،بیترتنیبد (.30: 3330 ،گرانید و پول وان) کند یم منتقل آن ساکنان

 ؛ددار ییاهکاشترا ،یزندگ تیقابل و یشهروند تیرضا و کادرا ان،کم تیفیک ،یزندگ تیفیک مانند یمیمفاه با هک است

 به راستا، نیا در (.032 :0330 ،کامپ) شوند یم گرفته نظردر گریکدی مشابه م،یمفاه نیا ،موارد از یاریبس در که یطور به

 شوند یم یریگ اندازه یکیزیف تیکم ای یفراوان اساسبر که دشو یم توجه ینیع یها شاخص عنوان با شاخص دچن

 گرفتننظردر بلکه ؛دکر نییتع ینیع طیشرا قیطر از تنها توان ینم را تیفیک که داشت توجه دیبا اما ،(2 :3000 ،یخوارزم)

 رایز ؛دهندینم شینما را یزندگ یواقع تیفیک ییتنها به ،ینیع یها شاخص .است تیاهم یدارا زین افراد یهنذ یستیبهز

 با دیبا ن،یبنابرا ؛(02 :0333 فو،) دارند انسان یستیبهز یابیارز در نییپا نانیاطم تیقابل اما باال، ییایپا ها شاخص نیا

 از ،یذهن یها شاخص (.11 :0330 ،داس) دکر توجه یذهن و ینیع یها شاخص یرو دوهر به باال، به نییپا یکردیرو

 به مربوط ،ینیع یها شاخص که یدرحال ؛ندیآ یم دستبه یشهر یزندگ از ساکنان تیرضا و ها یابیارز ،اهادراک شیمایپ

 (.200 -230 :0330 ،تیاسم) شوندیم حاصل هیثانو یها داده از اغلب که هستند مشاهده قابل قیحقا

 

 یشهر طیمح تیفیک یها هینظر و ها دگاهید

 تیفیک لیتحل و یابیارز شناخت، در را یمتفاوت یهانگرش که است مطرح یشهر طیمح تیفیک مورددر یاریبس نظرات

 .میزپردایم پژوهش ندیفرا در مؤثر یها دگاهید نیتر مهم یاجمال یمعرف به ،ادامهدر .دهند یم ارائه یشهر طیمح

 

 گذاران استیس دگاهید

 ،یاقتصاد غالب طیشرا به توجه با -ردیگ یم شکل جهان سطح در کشورها یطیمح یها استیس از اغلب که -دگاهید نیا

 تیفیک ةمسئل با برخورد یها روش درمورد ،گرید کشور کی تا کشور کی از رایز ؛است متفاوت مناطق یطیمح و یاجتماع

 (.3: 3330 ،گرانید و پل وان) دارد وجود یادیز یها تفاوت ،طیمح
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 ؛است شاخصهچند و یمراتبسلسله یمفهوم ،سکونت طیمح تیفیک که گرفت جهینت توان یم دگاهید نیا بقاطم

 ها شاخص نیا و دشو یم روشن زتریر ةمشخص چند ةلیوسبه ،ییفضا حوسط از کیهر در یطیمح تیفیک که امعننیبد

 (.30: 3003 ،یموسو) دشون یم میتقس یگرید یها شاخص به یریپذسنجش منظور به

 

 یختشناروان -یشناخت دگاهید

 ریتأث طیمح و یفرد یها مشخصه از ،رابطه نیا که است نیا بر نظر و کند یم دیتأک طیمح و انسان رابطة بر دگاهید نیا

 گر،ید یسو از ،شود یم منجر یطیمح تیفیک تنزل به که کنند یم تیفعال ستیز طیمح در افراد سو کی از .ردیپذ یم

 ینظر یریگ موضع چهار رفتار، و طیمح رابطة مورددر .گذارد یم یمنف ریتأث انساکن بر ستیز طیمح بد طیشرا و تیوضع

 یجبر کردیرو .2 و گرااحتمال کردیرو .0 گرا،امکان کردیرو .0 ،یاریاخت کردیرو .3 :است صیتشخ قابل ریز طیشرا به

 انسان برابردر یطیمح عوامل از یامجموعه با طیمح ،کردهایرو نیا یتمام در که است ذکر انیشا (.332 :3003 لنگ،)

 .ردیپذیم ریتأث آن از زین و گذاردیم ریتأث او رفتار بر ،ردیگ یم قرار

 

 یتجرب یهاپژوهش دگاهید

 محدود یمطالعات به تنها مرور نیا ،گرید عبارت به .است یادراک طیمح تیفیک ةنیزم در پژوهش یبنامبر ،دگاهید نیا

 :که شود یم

 ؛باشند شده متمرکز یشهر سکونت محیط تیفیک بر .3

 ؛باشد یابیزار غالب اریمع ،طیمح و سکونت از یتمندیرضا ها آن در .0

 ؛باشند همحل خود ساکنان ،گرانمشاهده .0

 .شوند یابیارز ها شاخص از یعیوس ۀگستر یمبنابر یشهر یسکونت های محیط .2

 تیفیک یها شاخص از یا مجموعه یمبنابر ،یفعل یسکونت طیشرا و تیموقع مورددر ساکنان از مطالعات، نیا در

 .ردیگ یم انجام رودررو ةمصاحب و پرسشنامه ةلیوس به کار نیا .شودیم سشپر

 و ها شاخص شد سبب یشهر طیمح تیفیک یذهن و ینیع یها شاخص یبررس در حاضر پژوهش جامع کردیرو

 .ندشو لیتحل و انتخاب یتجرب و یشناخت روان یکردهایرو از مرکب یدگاهید با پژوهش، یرهایمتغ

 ها راه و یدسترس سازمان بناها، و فضاها شاخص سه توان یم باال کردیرو با طیمح تیفیک سنجش منظور به ن،یبنابرا

 به مربوط ،ها یآلودگ و بوها صداها، شاخص سه ،ییفضا -یکالبد یها یژگیو به مربوط ،سبز یفضا و یعموم یفضاها و

 و ینگهدار یها نهیهز و یمکان تعلق احساس ،یاجتماع روابط ت،یامن احساس شاخص چهار ،یطیمح ستیز یها یژگیو

 تیفیک ساختمان، اندازۀ تیفیک ساختمان، التیتسه تیفیک شاخص چهار و یاجتماع یها یژگیو هب مربوط ،مراقبت

 (.00 :3003 غراب،) کرد یبررس را سکونت طیمح به مربوط ریتعم و ینگهدار یها نهیهز تیفیک و یجار یها نهیهز

 

 پژوهش روش

 با ،یدانیم و یا کتابخانه روش دو به ازین مورد یها داده .است یکاربرد هدف لحاظ از و یلیتحل -یفیتوص پژوهش، نیا

 030 کوکران لفرمو از استفاده با ها نمونه و است نفر 30،330 یآمار جامعة حجم .اندشده یگردآور پرسشنامه از استفاده

 ،ها هیفرض مطابق .شدند انتخاب نمونه افراد ساده، یتصادف یریگ نمونه روش از استفاده با سپس. شد برآورد نفر

 سؤاالت نیا .دکردن لیتکم را پرسشنامه نمونه افراد ،ارهایمع به توجه با .شد یحاطر سؤال 30 بر مشتمل یا پرسشنامه
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 مطابق .ندشد سکمنع پرسش چند قالب در سنجش مورد یها شاخص و شد میتنظ (یا نهیگزپنج) رتکیل فیط اساسبر

 یشناختتیجمع یها یژگیو مورددر پرسش هفت شامل ،بخش نیا .است یعموم یهاپرسش شامل اول خشب روال،

 گرید بخش .است درآمد زانیم و اشتغال تیوضع سواد، تیوضع تولد، محل تأهل، تیوضع ت،یجنس سن، رینظ شهروندان

 و یطیمح ستیز ،ییفضا -یکالبد شاخص سه با یشهر طیمح تیفیک .3 گروه دو در یتخصص یها پرسش شامل

 پرسشنامه که شد مشخص خکرونبا یآلفا آزمون از استفاده با .است سکونت طیمح تیفیک .0 و یفرهنگ و یاجتماع

 حجم با را گرانپژوهش ط،یمح تیفیک سنجش چندگانة یها شاخص یبررس در پژوهش جامع کردیرو .دارد را الزم ییروا

 از دیجد یساختار و افتی کاهش رهایمتغ تعداد ،ها یریگ اندازه یساز نهیبه منظور به ن،یبنابرا ؛ساخت مواجه رهایمتغ یباال

 .شد استفاده SPSS افزار نرم از ،ندیفرا نیا در .شد جادیا یعامل لیتحل روش از عامل چند قالب در رهایمتغ

 

 پژوهش یمکان قلمرو

 قدس، ابانیخ به شمال از محله نیا .است یشهرر در واقع تهران، شهر 03 منطقة در نفرآباد محلة پژوهش، یمکان قلمرو

 تیموقع .شود یم یمنته احمر هالل و حرم ابانیخ به غرب از و یرازیش یمیکر به شرق از ،یفارس سلمان به جنوب از

 .شودیم مشاهده 3 شکل در تهران هرش 03 ةمنطق در نفرآباد ةمحل

 

 
 تهران شهر 24 ةمنطق یهاهمحل ریسا به نسبت نفرآباد ةمحل تیموقع .5 شکل

 

 نفر 3003 و مرد نفر 3303 تعداد نیا از که است داشته تیجمع نفر 30،330 نفرآباد ةمحل ،3001 سال آمار بقاطم

 نیا .دهند یم لیتشک یشهرر انیبوم را آن انساکن از یمین که است شهر پرتراکم ینواح از یکی ،محله نیا .هستند زنان

 بافت یفرسودگ ،نیا وجود با .هستند کاسب مردان شتریب و دارند یبهتر       نسبتا  یمال تیوضع گرانید با سهیمقا در گروه
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 نیا به درآمد کم نامهاجر یجیتدر جذب به که است اثرگذار مکان نیا در مسکن و نیزم ینسب ارزش کاهش در محله

 جادیا سبب ناردواتازه ورود .هستند افغان نیهمچن و لر کرد، ،یآذر مختلف اقوام از نامهاجر .است شده منجر محله

 (.3030 آفتاب، یاجتماع یمددکار کینیکل) است شده محله نیا در یاریبس یفرهنگ و یاجتماع معضالت و مشکالت

 امامزادگان و (ع) میعبدالعظ حضرت مرقد) تهران شهر یارتیز -یمذهب مرکز نیتر بزرگ داشتن با ،محله نیا

 حرم دیجد و میقد بازار مانند یمهم یتجار مرکز و یخارج و یداخل زائر ونیلیم هفت از شیب انهیسال ةمراجع و (همجوار

 و ها تیهو با که یادهیچیپ یمسکون بافت وجود آن،برعالوه .دارد یاژهیو ییایجغراف تیموقع ،(ع) میعبدالعظ حضرت

 یکیالکترون درگاه) است محله نیا یها مشخصه جمله از دارد، مطابقت یشهرر لیاص مردم یفرهنگ یها شاخصه

 (.تهران 03 ةمنطق یشهردار

 .است محله یکالبد یفضا بارز یژگیو ،یفرسودگ .دارد مؤثر نقش بافت نیا یکالبد ینابسامان در ،محله یباال قدمت

 مشاهده 0 شکل در نفرآباد ةمحل یکالبد تیوضع از یینما .است کیبار و تنگ یها کوچه با ،یمیقد آن یها خانه شتریب

 .شودیم

 

 
 ؛نفرآباد ةمحل یکالبد تیوضع از یینما .2 شکل

  معابر تیوضع ینابسامان از یریتصو (ب محله یمسکون ةفرسود بافت از یریتصو (الف

 

 ها افتهی و بحث

 :است ریز شرح به تهران جنوب نفرآباد محلة در پژوهش یها افتهی ،یشهر طیمح تیفیک یقلمروها و ابعاد به توجه با

 شده لیتشک زن یپاسخگو صددر 3/23 و مرد یپاسخگو درصد 3/10 از یآمار جامعة پرسشنامه، اطالعات قابمط

 درصد 00 و سواد یب درصد 00 الت،یتحص سطح نظر از .ندمجرد درصد 2/33 و متأهل درصد 0/03 تعداد نیا از .است

 نیا متولد ساکنان درصد 2/10 .است لهسا 23 تا 03 شهروندان یسن یها گروه به متعلق یسن ۀرد نیشتریب .ندباسواد

 درصد 0/23 با آزاد محله، نیا مشاغل نیشتریب .اندشده متولد کشورها و ها استان شهرها، ریسا در درصد 3/20 و اندمحله

 .است تومان هزار 013 از کمتر ،ساکنان از درصد 13 درآمد زانیم و است

 یها شاخص جمع محله، شناخت اریمع نه،یزم نیا در .شد یبررس محله طیمح تیفیک شاخص یکل تیوضع ابتدا در

 تیفیک نفرآباد ةمحل ،t آزمون جینتا اساسبر یشهر طیمح تیفیک یکل تیوضع یبررس در .است یشهر طیمح تیفیک

 .شودیم مشاهده 3 جدول در ها ادهد .ددار ینییپا یشهر طیمح
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 نفرآباد محلة یشهر طیمح تیفیک یابیارز یبرا یا نمونهتک t آزمون جینتا .5 جدول

 یشهر طیمح تیفیک

 آماره
 p –value آماره A نیانگیم

010/2 033 303/00 333 
     اننگارندگ: منبع

 

 یعموم طیمح تیفیک یها شاخص گروه دو نفرآباد، محلة یشهر طیمح تیفیک یها شاخص تر قیدق یبررس یبرا

 .شدند یبررس یخصوص طیمح تیفیک یها شاخص و شهر

 و فضاها شاخص سه قالب در گروه دو نیا نفرآباد، محلة در طیمح تیفیک جشسن منظور به ن،یشیپ مطالب یمبنابر

 شاخص سه ،ییفضا -یکالبد یها یژگیو به مربوط ،سبز یفضا و یعموم یفضاها و ها راه و یدسترس سازمان بناها،

 احساس ،یاجتماع روابط ت،یامن احساس شاخص چهار ،یطیمح ستیز یها یژگیو به مربوط ،ها یآلودگ و بوها صداها،

 ساختمان، التیتسه تیفیک شاخص چهار و یاجتماع یها یژگیو به مربوط ،مراقبت و ینگهدار یها نهیهز و یمکان تعلق

 فیتعر سکونت طیمح به مربوط ،ریتعم و ینگهدار یها نهیهز تیفیک و یجار یها نهیهز تیفیک ساختمان، اندازۀ تیفیک

 .است مشاهدهقابل ریز جدول در ها شاخص یبررس جینتا .است شده

 

 نفرآباد محلة در طیمح تیفیک یها شاخص یآمار مشخصات. 2 جدول

 طیمح تیفیک
 یعموم

 قلمرو
 ها شاخص

 آماره

 فضایی -کالبدی

 اریمع انحراف انسیوار انهیم نیانگیم

 03/0 30/0 0 33/0 عمومی بناهای و فضاها تیفیک

 30/2 30/0 0 30/3 ها راه و یدسترس سازمان تیفیک

 303/3 01/3 0 01/0 سبز و یعموم یفضاها تیفیک

 محیطی زیست
 01/0 30/30 03 30/00 صداها

 33/1 03/0 30 3/33 نامطبوع یبوها

 03/1 00/3 32 1/32 آلودگی

 و اجتماعی
 فرهنگی

 30/3 31/0 0 32/0 تیامن احساس

 00/3 33/3 0 33/0 یاجتماع روابط و مردم

 33/3 13/0 0 13/0 یمکان تعلق احساس

 طیمح تیفیک
 یخصوص

 سکونت محیط

0/33 0 00/0 مراقبت های هزینه  3/33  
 33/3 20/3 0 20/0 ساختمان التیتسه تیفیک

30/3 00/3 0 0/0 ساختمان اندازۀ  

 33/3 13/0 2 00/0 یجار های هزینه تیفیک

 33/3 20/3 0 20/0 ریتعم و ینگهدار های هزینه تیفیک

 نگارندگان :منبع

 

 -یکالبد شاخص انیم از .دارد ینامطلوب اریبس تیوضع ،محله نیا در یطیمح ستیز شاخص دهدیم نشان ها افتهی

 یها شاخص انیم از .دارد ار سطح نیتر نییپا سبز و یعموم یفضاها و بناها و فضاها تیفیک وضوحبه ،ییفضا

 یها شاخص انیم از .ستصداها به مربوط نیانگیم نیشتریب و نامطبوع یبوها به مربوط نیانگیم نیکمتر ،یطیمح ستیز

 تیامن احساس به مربوط نیانگیم نیتر نییپا و یمکان تعلق احساس به مربوط نیانگیم نیباالتر زین یفرهنگ -یاجتماع

 ینظر انةیم از یجار یها نهیهز تیفیک و ساختمان التیتسه و اندازه تیفیک ،یمسکون طیمح شاخص سه انیم در .است

 .دارد یتر نییپا تیفیک ریتعم و ینگهدار یها نهیهز تیفیک شاخص و ندباالتر

 یبررس زین طیمح تیفیک یکنون تیوضع درمورد ساکنان کردیرو ط،یمح تیفیک یها شاخص تیوضع شرح برعالوه

 هایبررس مطابق .تاس یضرور زین طیمح تیفیک شاخص از شهروندان یتمندیرضا تیوضع یبررس ،راستا نیا در .شد
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 از درصد 03 تنها و اندیناراض کامل طور به خود محلة یشهر طیمح تیفیک از شهروندان از درصد 1/33 ،یطورکل به

 یناراض محله در طیمح تیفیک از ساکنان شتریب دهد یم نشان زین t آزمون یابیارز جینتا .دارند ینسب تیرضا ،ساکنان

 .شودیم مشاهده 0 جدول در ها داده .هستند

 نیباالتر محله نیا در یمکان تعلق احساس ،یاجتماع یها شاخص انیم از شد، اشاره نیا از شیپ طورکه همان

 زانیم با نفرآباد، محلة ساکنان یمکان تعلق احساس که است تیواقع نیا یایگو 2 جدول. دهد یم نشان را نیانگیم

 خود محلة به نسبت که یافراد دهد یم نشان یابیارز جینتا اساس،نیبرا. دارد معنادار رابطة ها آن یسکونت یتمندیرضا

 .دارند یشتریب تیرضا خود سکونت طیمح از دارند، یمکان تعلق احساس
 

 محله تیفیک از تیرضا و طیمح تیفیک یابیارز یبرا یا نمونهتک t آزمون جینتا .3 جدول

 
 آماره

 p –value آماره A نیانگیم

 333 303/00 033 010/2 طیمح تیفیک

 333 -100/13 033 -303/0 یمسکون طیمح از تیرضا

     منبع: نگارندگان
 

 یسکونت یدتمنیرضا و یمکان تعلق احساس یابیارز یبرا یا نمونهتک t آزمون جینتا .8 جدول

 
 آماره

 آزمون جةینت
 p -value آماره A نیانگیم

 H0 قبول 333. -022/02 033 -230/0 یمکان تعلق احساس

 H0 قبول 333. -100/13 033 -303/0 یسکونت یتمندیرضا

      منبع: نگارندگان
 

 یمهم اتکن ،یعامللیتحل در زریاک یساز نرمال و سکمایوار چرخش ،یاصل یها مؤلفه روش از استفاده با نیهمچن

 مشخص عامل شش یرو مطالعه مورد یرهایمتغ یعامل یبارها ،شود یم مشاهده 1 جدول در هکطور همان .آمد دستبه

 ج،ینتا لیتحل منظور به .است افتهی اختصاص دوم و اول عوامل به بیترتبه ،یعامل بار نیشتریب هکیا گونه به ؛اند دهش

 را ها انسیوار یتجمع درصد سپس و عامل هر انسیوار لک درصد و افتهیچرخش یعامل یبارها مجذورات مجموع

 .شودیم مشاهده 1 جدول در محاسبات نیا. میا کرده محاسبه
 

 سکمایوار روش به و افتهیچرخش عوامل ةلیوسبه شدهدادهحیتوض یهاانسیوار مجموع. 1 جدول

 عوامل افتهیچرخش یعامل یبارها یمجذورها مجموع عامل هر انسیوار لک درصد ها انسیوار یتجمع درصد

23200 232000 23233 3 
33220 31232 302000 0 
33211 0230 332300 0 
33211 1233 02133 2 
03200 2200 3220 1 
00231 0201 2200 3 

 نگارندگان :منبع

 

 نیهمچن .دنکن یم نییتب را هاهیگو تمام نیب انسیوار مجموع درصد 31/00 درمجموع عامل شش جدول، نیا در

 نیا در هکطور همان .است شده داده نشان کیکتفبه ،افتهیچرخش یها مؤلفه از کیهر ةلیوسبه شدهنییتب انسیوار زانیم

 یفضا عنوان با دوم لعام و سکونت طیمح یکیزیف تیفیک عنوان با اول عامل انسیوار ،شود یم مشاهده جدول
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 مقدار نیشتریب یدرصد 23/33 زانیم با ،درمجموع دو نیا و است 32/31 و 000/23 بیترتبه کیهر محله، یاجتماع

 ششم عامل و حلهم یعموم خدمات عنوان با پنجم عامل که یدرحال .اند کرده انیب را دهندگان پاسخ نگرش لک انسیوار

 هاهیگو ةهم یابیارز از پس .کنند یم نییتب را لک انسیوار درصد 0 حدود درمجموع ،یدرمان -یبهداشت امکانات عنوان با

 شده استخراج عوامل .گرفت صورت عوامل یبرا مناسب یگذار نام ،عامل هر یرو ها آن یبارگذار زانیم به توجه با و

 .شودیم مشاهده 3 جدول در ها آن از کیهر ۀدربار یمختصر فیتوص با همراه

 

 عوامل حاتیتوض و یاسام .6 جدول

 حاتیتوض نام عامل

 محل یناکاف دید خواب، اتاق تعداد سکونت، مساحت خانه، التیتسه از افراد یتینارضا سکونت طیمح یکیزیف تیفیک 3
 محله یناکاف ییروشنا سکونت،

 افراد وجود محله، یاجتماع طیمح از استرس محله، نیا در حضور از افراد یراحت احساس محله یاجتماع یفضا 0
 خرابکار و شرور

 محله در یدگزن به افراد یگعالقیب افراد، معاشرت آداب یشهروند خاطر تعلق 0

 آب یآلودگ نامطبوع، یبوها زباله، ،یموذ جانوران وجود یطیمح ستیز یآلودگ 2

 یدسترس و یتجار مراکز کمبود ،یآموزش مراکز کمبود نما،یس نبود سبز، یفضا و پارک نبود محله یعموم خدمات 1
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 یریگ جهینت و بحث

 نفرآباد ةمحل در یشهر طیمح تیفیک لیتحل

 به یتوجهبی .است شده منجر محیط کیفیت کاهش به شهر، محلة ترین فرسوده و ترین قدیمی در نفرآباد محلة موقعیت

 برای درآمد کم نامهاجر جذب به مسئله نیا .است مؤثر مسکن و نیزم ارزش کاهش در محله، نیا خییتار بافت اییاح

 گروه، نیا .دهند می لیتشک نمهاجرا را محله نیا تیجمع از میین ،حاضر حالدر .است شده منجر محله نیا در سکونت

 برای شهروندان بودنانگیزه بی رب ،ژگییو نیا .هستند اعتنابی آن سرنوشت به و ندارند مکان به چندانی بستگی دل اغلب

 ساختارهای افت رب ،عامل نیهم .است مؤثر آن ندوچندا بیتخر رب ،تینهادر و فرسوده بافت نییبازآفر و اصالح

 .دگذارمی اثر زین اجتماعی

 از محله این در زندگی شرایط شدننامناسب و ها فرسودگی و سو یک از تهران شهر کالن فرسودۀ و تاریخی بافت

 این انساکن و بومی افراد مهاجرت سبب -آورد وجودبه آن در را جباریا و شهری درون مهاجرت نوعی که -دیگر سوی

 .روندمی شماربه نفرآباد محلة تاریخی بافت در محیط کیفیت کاهش عوامل هااین مجموع .شد شهر دیگر نواحی به محله

 شاخص .است یاریبس یها تیواقع یایگو ،محله نیا در طیمح تیفیک یها شاخص از کیهر نیهمچن

 کانون در را آن محله، نیا ییایجغراف تیموقع چراکه ؛دهد یم نشان را ینابسامان تیوضع محله، نیا در یطیمح ستیز

 تراکم سبب ،آنبرعالوه .است داده قرار وهوا آب یآلودگ و وعنامطب یبوها زباله، ،یموذ جانوران جمله از یآلودگ انواع

 .است شده یشلوغ و تیجمع

       نسبتا  سطح در ها راه و یدسترس سازمان تیفیک ،ییفضا -یکالبد یها شاخص انیم در دهدمی نشان ها ارزیابی

 نیا یریقرارگ لیدلبه ،محله نیا در ها راه و یدسترس سازمان تیفیک مطلوب       نسبتا  تیوضع .است گرفته قرار یباالتر

 بدنة و پوشش با کیتار و تنگ یها کوچه وجود هرچند .است هیتوجقابل یشهرر یتجار و یمرکز قسمت در محدوده

 .ندیآ یم شماربه محله یکیتراف مهم مسائل از نگ،یپارک کمبود و اریبس یترددها از یناش مشکالت و نامناسب
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 زین ها یکاربر نیا سرانة .دارد قرار ینییپا سطح در سبز یفضاها و یعموم یفضاها و بناها و فضاها تیفیک محله، نیا در

 وجود آن،برعالوه .کنند یط را یادیز مسافت مذکور، یفضاها به یدسترس یبرا مجبورند شهروندان ،نیبنابرا ؛است محدود

 .است مؤثر نفرآباد محلة در ییفضا -یکالبد شاخص تیفیک تنزل رب بافت، یناهمگن و مخروبه و متروکه یبناها و ریبا یها نیزم

 زانیم بودننییپا .است سطح نیتر نییپا در تیامن احساس تیفیک نینگایم ،یفرهنگ -یاجتماع یها شاخص انیم از

 ساختار خوردنهمبر آن تبع به و رییمهاجرپذ .است محله یاجتماع یناهمگن لیدلبه ،محله نیا در تیامن احساس

 بافت .است شده محله اجتماعی فضای در غربت ژگییو سبب فرهنگی، -قومی تنوع جادیا و محله سنتی اجتماعی

 فضا، نیا در .دنزمی دامن ژگییو نیا به متروکه های ساختمان و کیتار و تنگ معابر قالب در زین محله کالبدی نابسامان

 و آن مصرف یا مخدر مواد خریدوفروش زل،من یا اتومبیل سرقت ،زنان برای مزاحمت جادیا به اوباش، و اراذل وجود

 انیبوم را محله ساکنان از یمین هنوز ،نیا وجود با .است شده منجر دست نیا از مواردی و درگیری و نزاع همچنین

 یتازگبه .است برقرار یگیهمسا مطلوب       نسبتا  روابط ها آن انیم و دارند مکان به یادیز تعلق احساس که دهند یم لیتشک

 به محله، نیا یخیتار -یاجتماع قیعم یها شهیر وجود با که است انیجر در یا محله یشوراها قالب در زین ییها تالش

 .است شده منجر ینسب یها تیموفق

 نیا در ساختمان ریتعم و ینگهدار یها نهیهز .است نییپا یسطح در محله نیا در زین سکونت طیمح تیفیک یها شاخص

 صرف به ،دست نیا از یموارد و استاندارد مصالح از نکردناستفاده ،ها ساختمان ادیز قدمت بناها، یفرسودگ .است ادیز محله

 لیتما ،یمکان تعلق ضعف لیدلبه بافت نیا در درآمد کم مهاجران سکونت .است شده منجر شهروندان یبرا هنگفت یها هنیهز

 .است کرده جادیا بافت دوچندان یفرسودگ در را یتسلسل دور و داده کاهش را بناها ینگهدار و ریتعم به

 شتریب ،سکونت طیمح یکیزیف تیفیک عامل تیاهم محله، نیا در طیمح تیفیک یها شاخص قیدق یابیارز در

 نفرآباد محلة یکالبد یساختارها دیشد ضعف به ،یشهر انیمتول یتوجه یب و محله بافت ادیز یفرسودگ .شودیم مشاهده

 محله، یاجتماع یفضا عامل اساس،نیابر .است اثرگذار زین محله یاجتماع یساختارها بر ،یژگیو نیا .است شده منجر

 خدمات ،یطیمح ستیز یآلودگ ،یشهروند خاطرتعلق مانند عوامل ریسا .است تیاهم حائز مؤثر عامل نیدوم عنوان به

 .هستند محله نیا طیشرا نیا بر رگذاریتأث عوامل از زین یدرمان -یبهداشت امکانات و محله یعموم

 

 نفرآباد محلة از یتمندیرضا و طیمح تیفیک شاخص رابطة لیتحل

 ینسب تیرضا .است مؤثر محله انساکن اغلب دیشد یتینارضا رب ،نفرآباد محلة در سکونت طیمح تیفیک یها شاخص ضعف

 محلة به که یمکان به تعلق یباال حس لیدلبه که گردد یبرم محله یبوم ساکنان به ط،یمح تیفیک شاخص از محله شهروندان

 -یاجتماع معتبرتر گاهیجا شد، ارائه نیا از شیپ که ییها افتهی یمبنابر ،گروه نیا .اند رفتهیپذ را محله نامساعد طیشرا دارند، خود

 ضعف وجود با که هست آن میب اما ،ندبندیپا محله در سکونت به هنوز مکان، به خود یها یبستگ دل لیدلبه و دارند یاقتصاد

 .دهند تن یشهر درون مهاجرت به و کنند رها را خود یمکان یها شهیر محله، نیا در یطیمح تیفیک یها شاخص

 تعلق احساس میزان ،سکونت محیط و شهری محیط کیفیت بودنپایین رغم علی که است نیا دارد تیاهم آنچه

 ریاخ یها تالش همراهبه ،محله در ساکن انیبوم از یدرصد حضور تداوم .است بخشرضایت       نسبتا  محله این در مکانی

 ،یاجتماع یها تیفعال رشد و محله یجمع یکارها در شهروندان مشارکت شیافزا و یمحورمحله حس تیتقو ةنیزم در

 .است بوده رگذاریتأث محله نیا در شاخص نیا یفیک سطح یارتقا در

 عنوان به نفرآباد، محلة در مکان به تعلق یها نهیزم به توجه که رسد یم نظربه طیشرا نیا ةهم به توجه با ،یطورکل به

 محلة یکالبد یها رساختیز یارتقا راستا، نیا در .است تیاهم حائز یجیتدر مرگ از آن نجات در محله، نیا قوت

 .بود خواهد رگذاریتأث محله یبوم ساکنان یماندگار به شیگرا بر رایز ؛ستراهگشا اریبس نفرآباد،
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