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ارزیابی کیفیت محیط در محلههای تاریخی شهرها
(مطالعة موردی :محلة نفرآباد شهرری)
لیال سلطانی* -استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،عضو هیئتعلمی دانشگاه غیرانتفاعی امین
مریم دارابی -کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه غیرانتفاعی امین فوالدشهر

پذیرش مقاله3030/30/30 :

تأیید نهایی3030/30/03 :

چکیده
شهرها پدیدهای پویا و زندهاند که سالمتی ساکنان و حفظ بقای آنها نیازمند کیفیت مطلوب
محیط شهری است .کیفیت مطلوب محیط شهری ،از عوامل مختلفی تأثیر میپذیرد که از میان
آنها بهطور عمده میتوان عوامل کالبدی -فضایی ،زیستمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی را نام
برد که هریک از آنها متشکل از معیارهای متعددی هستند .سنجش کیفیت محیط شهری و
همچنین ارزیابی وضعیت سکونت ساکنان محلههای شهری را میتوان یکی از مهمترین
معیارهای سنجش دستیابی به اهداف برنامهریزی شهری بهشمار آورد .محلههای تاریخی
شهری بهعنوان بخشی از مهمترین مکانهای شهر ،حساسیت ویژهای را برای دستاندرکاران
شهری ایجاد میکنند؛ زیرا عالوهبر داشتن ارزشهای نهفته و تاریخی ،در این مکانها گاه
شرایطی فراهم میشود که در آن ،افراد با محیطی ناسازگار مواجه میشوند .برایناساس،
برنامهریزی و مدیریت کیفیت محیطهای مسکونی شهری در این محدودهها ،اهمیت بسیار
دارد .این پژوهش که توصیفی -تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است ،به سنجش کیفیت
محیط شهری در یکی از قدیمیترین محلههای شهرری به نام نفرآباد میپردازد .دادههای مورد
نیاز این پژوهش بهصورت میدانی و به روش پرسشنامهای جمعآوری شده است .حجم نمونه
براساس فرمول کوکران 262 ،نفر است که با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدهاند .نتایج
نشان میدهد این محلة تاریخی ،با توجه به معیارهای مختلف کیفیت محیط شهری ،وضعیتی
نابسامان دارد .بهطورکلی ،فرسودگی زیاد بافت این محله ،در نزول شاخصهای کیفیت زندگی
آن مؤثر است ،اما علیرغم پایینبودن کیفیت محیط کالبدی -فضایی ،زیستمحیطی و محیط
سکونت ،شاخصهای اجتماعی و فرهنگی بهدلیل تداوم حضور بخشی از ساکنان بومی و
تالشهای محلهای در ارتقای هویت همسایگی ،وضعیت مطلوبتری را نشان میدهد .هرچند
رسیدگینکردن به فضای کالبدی محله و پایینبودن ارزش زمین و مسکن ،به جذب مهاجران
کمدرآمد و افزایش جرمخیزی در محله منجر شده است.

واژههای کلیدی :ارزیابی کیفیت ،شاخصهای اجتماعی و فرهنگی ،محلة نفرآباد ،محلههای
تاریخی ،محیط شهری.

* نویسندۀ مسئول33300323100 :

Email: l_soltani1384@yahoo.com
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مقدمه
رشد سریع شهرها را میتوان از بزرگترین تهدیدکنندههای محیط زیست برشمرد که تأثیرهای آن به ساکنان شهرها
یعنی انسان منتقل میشود و تأثیری بس فرساینده بر روح و جسم انسان شهری میگذارد (سلطانی .)23 :3330 ،با رشد
سریع جمعیت و مهاجرت در چند دهة اخیر ،شهرها بهلحاظ شکل و کالبد بسیار متحول شدهاند و با پذیرش مهاجران
روستایی ،افراد فقیر و کمدرآمد ،در مناطق حاشیهای و نابسامان شهرها سکونت گزیدهاند .بهدنبال این پدیده ،نارساییهای
فزایندهای در محیطهای شهری از لحاظ کالبدی ،فرهنگی -اجتماعی و اقتصادی بهوجود آمد .ارزیابی کیفیت محیط
شهری و همچنین ارزیابی رضایت ساکنان از محیط سکونتشان را میتوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش دستیابی
به اهداف و نیز سنجش میزان موفقیت پروژههای شهری بهشمار آورد .شناسایی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شهروندان
از سکونت در مکان ،بر تصمیمهای آتی در ارتقای سطح کیفی محدودههای سکونتی اثر میگذارد و از تکرار نواقص در
سایر مکانها جلوگیری میکند.
امروزه بهبود و ارتقای کیفیت محیط شهری ،به یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران و برنامهریزان شهری تبدیل شده
است (گیلدربلوم و برازیلی .)1 :3002 ،در این میان ،در بعضی از محیطهای شهری از جمله در بافتهای تاریخی ،شرایطی
فراهم میشود که در آن ،افراد با شرایط محیطی دشوار مانند سروصدا ،بوی بد ،آلودگی هوا ،ناامنی ،ازدحام ،وجود زباله یا
کمبود امکانات و تسهیالت مواجه میشوند؛ بنابراین ،ادارهکردن و مدیریت کیفیت محیطهای مسکونی شهری ،در این
بخش از شهرها اهمیتی حیاتی مییابد .این موضوع بهعلت اهمیت محیط درمقابل دیگر جنبههای زندگی ،طبیعت خاص
محیطهای مسکونی ،افزایش نقش محیطهای مسکونی شهری بهعنوان زیستگاه اصلی انسان و تعداد افرادی که از شرایط
غالب محیطهای مسکونی شهرشان آسیب دیدهاند ،اهمیت خاصی دارد (وان پول و دیگران.)3 :3030 ،
رشد سریع جمعیت شهر تهران در یک قرن گذشته ،سبب شکلگیری محلههای جدید و بیتوجهی به محلههای
تاریخی شده است .فرسودگی این بافتها ،دور تسلسلی را در کاهش توجه و پایینآمدن سطح کیفی سکونت در آنها
ایجاد کرده و ساکنان این مناطق را با مشکالت زیادی مواجه ساخته است .انطباقنداشتن محیط شهری با معیارهای
زیستمحیطی ،ضعف ارتباطات و دسترسیها ،کمبود تسهیالت و خدمات رفاهی -تفریحی و تطبیقنداشتن پیکر و
سیمای شهر با معیارهای زیباشناسانه و متغیرهای بیشماری که مطلوبیت محیط شهری را تعیین میکند ،سبب تنزل
شاخص کیفیت محیط شهری در بسیاری از این محلهها شده است.
از آنجاکه اقدام برای حل مسئلة موجود با توصیف شرایط امکانپذیر نیست و نیازمند تحلیل عمیق در سنجش
کیفیت محیط محلههای تاریخی است ،در این پژوهش ،محلة نفرآباد شهرری بهعنوان یک نمونة حقیقی ،در ارزیابی
کیفیت محیط محلهای انتخاب شده است .نفرآباد ،یکی از قدیمیترین محلههای شهر است که بهدلیل قدمت باال و
بیتوجهی ،بسیار فرسوده شده است .بهنظر میرسد که این ویژگی ،بر کیفیت محیط شهری در این محله تأثیرگذار بوده
است؛ بنابراین ،در فرایند این پژوهش -که با هدف ارزیابی کیفیت محیط شهری با معیارهای کالبدی -فضایی،
زیستمحیطی و اجتماعی و فرهنگی در محلة نفرآباد شهرری انجام گرفت -این پرسشها مطرح میشود :آیا محلة
نفرآباد از کیفیت محیط شهری مطلوبی برخوردار است؟ از دیدگاه ساکنان محلة نفرآباد ،وضعیت عمومی کیفیت محیط و
رضایتمندی از شرایط موجود سکونتی در چه سطحی است؟ آیا میان احساس تعلق مکانی ساکنان محله با میزان
رضایتمندی آنان از شاخصهای کیفیت محیط محله ارتباطی وجود دارد؟ کدام شاخصها در کیفیت محیط محلة نفرآباد
اهمیت بیشتری دارند؟

ارزیابی کیفیت محیط در محلههای تاریخی شهرها...

835

مبانی نظری
مفهوم کیفیت و کیفیت محیط
بعضی از برنامهریزان ،کیفیت محیط را در کنار عدالت ،سازگاری ،آسایش و کارایی ،از مهمترین اصول شهرسازی در
برنامهریزی و نیز طراحی شهری ،بهمنظور ایجاد شهر سازمانیافته و کاهش آلودگیها و کنترل نابسامانیهای فضایی در
شهر میدانند (شماعی و پوراحمد .)32 :3002 ،کیفیت محیط شهری ،جنبهای از کیفیت زندگی است که احساس رفاه،
آسایش و رضایت افراد از عوامل کالبدی -فضایی ،اجتماعی -اقتصادی ،زیستمحیطی و سمبلیک محیط زندگیشان را
دربرمیگیرد (عسگریزاده ،رفیعیان و عسگری.)3 :3003 ،
کیفیت ،مفهومی دووجهی است؛ یعنی روشن و در عین حال چندپهلوست که بهآسانی تعریف نمیشود .بهطورکلی،
تعریفی که درمورد آن اتفاقنظر وجود دارد عبارت است از «مجموعهای از ویژگیها یا صفات مشخص که سبب
متمایزشدن یک شیء از اشیای دیگر میشود و ما را قادر میسازد که درمورد برتری ،مشابهت یا فروتری چیزی در
مقایسه با چیزی دیگر قضاوت کنیم و از نظر زیباییشناسی ،درمورد زیبا و زشتبودن ،خوب و بدبودن ،و از نظر عملکردی
درمورد بهتر یا بدتربودن و کارآمدی و ناکارآمدی آن حکم دهیم (بیلینگ .)30 :3330 ،بهطورکلی ،توصیف جامع و
صحیحی از کیفیت محیط در نواحی سکونتی بههمراه مؤلفههای آن وجود ندارد .مطالعة سامانمند از کیفیت محیط
بهمنظور اهداف سکونتی ،نسبتا جدید است .مطالعات اولیه ،بیشتر به حاشیة موضوع پرداختهاند (کارپ .)023 :3303 ،یک
محیط باکیفیت ،بهوسیلة ویژگیهایی که ممکن است فیزیکی ،اجتماعی یا نمادین باشند ،حس رفاه و رضایتمندی را به
ساکنان آن منتقل میکند (وان پول و دیگران .)30 :3330 ،بدینترتیب ،میتوان گفت کیفیت محیط ،مفهومی چندبعدی
است که با مفاهیمی مانند کیفیت زندگی ،کیفیت مکان ،ادراک و رضایت شهروندی و قابلیت زندگی ،اشتراکهایی دارد؛
بهطوریکه در بسیاری از موارد ،این مفاهیم ،مشابه یکدیگر درنظر گرفته میشوند (کامپ .)032 :0330 ،در این راستا ،به
چند شاخص با عنوان شاخصهای عینی توجه میشود که براساس فراوانی یا کمیت فیزیکی اندازهگیری میشوند
(خوارزمی ،)2 :3000 ،اما باید توجه داشت که کیفیت را نمیتوان تنها از طریق شرایط عینی تعیین کرد؛ بلکه درنظرگرفتن
بهزیستی ذهنی افراد نیز دارای اهمیت است .شاخصهای عینی ،بهتنهایی کیفیت واقعی زندگی را نمایش نمیدهند؛ زیرا
این شاخصها پایایی باال ،اما قابلیت اطمینان پایین در ارزیابی بهزیستی انسان دارند (فو)02 :0333 ،؛ بنابراین ،باید با
رویکردی پایین به باال ،به هردو روی شاخصهای عینی و ذهنی توجه کرد (داس .)11 :0330 ،شاخصهای ذهنی ،از
پیمایش ادراکها ،ارزیابیها و رضایت ساکنان از زندگی شهری بهدست میآیند؛ درحالیکه شاخصهای عینی ،مربوط به
حقایق قابلمشاهده هستند که اغلب از دادههای ثانویه حاصل میشوند (اسمیت.)200 -230 :0330 ،
دیدگاهها و نظریههای کیفیت محیط شهری
نظرات بسیاری درمورد کیفیت محیط شهری مطرح است که نگرشهای متفاوتی را در شناخت ،ارزیابی و تحلیل کیفیت
محیط شهری ارائه میدهند .درادامه ،به معرفی اجمالی مهمترین دیدگاههای مؤثر در فرایند پژوهش میپردازیم.
دیدگاه سیاستگذاران
این دیدگاه -که اغلب از سیاستهای محیطی کشورها در سطح جهان شکل میگیرد -با توجه به شرایط غالب اقتصادی،
اجتماعی و محیطی مناطق متفاوت است؛ زیرا از یک کشور تا یک کشور دیگر ،درمورد روشهای برخورد با مسئلة کیفیت
محیط ،تفاوتهای زیادی وجود دارد (وان پل و دیگران.)3 :3330 ،
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مطابق این دیدگاه میتوان نتیجه گرفت که کیفیت محیط سکونت ،مفهومی سلسلهمراتبی و چندشاخصه است؛
بدینمعنا که کیفیت محیطی در هریک از سطوح فضایی ،بهوسیلة چند مشخصة ریزتر روشن میشود و این شاخصها
بهمنظور سنجشپذیری به شاخصهای دیگری تقسیم میشوند (موسوی.)30 :3003 ،
دیدگاه شناختی -روانشناختی
این دیدگاه بر رابطة انسان و محیط تأکید میکند و نظر بر این است که این رابطه ،از مشخصههای فردی و محیط تأثیر
میپذیرد .از یک سو افراد در محیط زیست فعالیت میکنند که به تنزل کیفیت محیطی منجر میشود ،از سوی دیگر،
وضعیت و شرایط بد محیط زیست بر ساکنان تأثیر منفی میگذارد .درمورد رابطة محیط و رفتار ،چهار موضعگیری نظری
به شرایط زیر قابلتشخیص است .3 :رویکرد اختیاری .0 ،رویکرد امکانگرا .0 ،رویکرد احتمالگرا و  .2رویکرد جبری
(لنگ .)332 :3003 ،شایان ذکر است که در تمامی این رویکردها ،محیط با مجموعهای از عوامل محیطی دربرابر انسان
قرار میگیرد ،بر رفتار او تأثیر میگذارد و نیز از آن تأثیر میپذیرد.
دیدگاه پژوهشهای تجربی
این دیدگاه ،برمبنای پژوهش در زمینة کیفیت محیط ادراکی است .بهعبارت دیگر ،این مرور تنها به مطالعاتی محدود
میشود که:
 .3بر کیفیت محیط سکونت شهری متمرکز شده باشند؛
 .0در آنها رضایتمندی از سکونت و محیط ،معیار غالب ارزیابی باشد؛
 .0مشاهدهگران ،ساکنان خود محله باشند؛
 .2محیطهای سکونتی شهری برمبنای گسترۀ وسیعی از شاخصها ارزیابی شوند.
در این مطالعات ،از ساکنان درمورد موقعیت و شرایط سکونتی فعلی ،برمبنای مجموعهای از شاخصهای کیفیت
پرسش میشود .این کار بهوسیلة پرسشنامه و مصاحبة رودررو انجام میگیرد.
رویکرد جامع پژوهش حاضر در بررسی شاخصهای عینی و ذهنی کیفیت محیط شهری سبب شد شاخصها و
متغیرهای پژوهش ،با دیدگاهی مرکب از رویکردهای روانشناختی و تجربی انتخاب و تحلیل شوند.
بنابراین ،بهمنظور سنجش کیفیت محیط با رویکرد باال میتوان سه شاخص فضاها و بناها ،سازمان دسترسی و راهها
و فضاهای عمومی و فضای سبز ،مربوط به ویژگیهای کالبدی -فضایی ،سه شاخص صداها ،بوها و آلودگیها ،مربوط به
ویژگیهای زیستمحیطی ،چهار شاخص احساس امنیت ،روابط اجتماعی ،احساس تعلق مکانی و هزینههای نگهداری و
مراقبت ،مربوط به ویژگیهای اجتماعی و چهار شاخص کیفیت تسهیالت ساختمان ،کیفیت اندازۀ ساختمان ،کیفیت
هزینههای جاری و کیفیت هزینههای نگهداری و تعمیر مربوط به محیط سکونت را بررسی کرد (غراب.)00 :3003 ،

روش پژوهش
این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است .دادههای مورد نیاز به دو روش کتابخانهای و میدانی ،با
استفاده از پرسشنامه گردآوری شدهاند .حجم جامعة آماری  30،330نفر است و نمونهها با استفاده از فرمول کوکران 030
نفر برآورد شد .سپس با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده ،افراد نمونه انتخاب شدند .مطابق فرضیهها،
پرسشنامهای مشتمل بر  30سؤال طراحی شد .با توجه به معیارها ،افراد نمونه پرسشنامه را تکمیل کردند .این سؤاالت
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براساس طیف لیکرت (پنجگزینهای) تنظیم شد و شاخصهای مورد سنجش در قالب چند پرسش منعکس شدند .مطابق
روال ،بخش اول شامل پرسشهای عمومی است .این بخش ،شامل هفت پرسش درمورد ویژگیهای جمعیتشناختی
شهروندان نظیر سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،محل تولد ،وضعیت سواد ،وضعیت اشتغال و میزان درآمد است .بخش دیگر
شامل پرسشهای تخصصی در دو گروه  .3کیفیت محیط شهری با سه شاخص کالبدی -فضایی ،زیستمحیطی و
اجتماعی و فرهنگی و  .0کیفیت محیط سکونت است .با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مشخص شد که پرسشنامه
روایی الزم را دارد .رویکرد جامع پژوهش در بررسی شاخصهای چندگانة سنجش کیفیت محیط ،پژوهشگران را با حجم
باالی متغیرها مواجه ساخت؛ بنابراین ،بهمنظور بهینهسازی اندازهگیریها ،تعداد متغیرها کاهش یافت و ساختاری جدید از
متغیرها در قالب چند عامل از روش تحلیل عاملی ایجاد شد .در این فرایند ،از نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش ،محلة نفرآباد در منطقة  03شهر تهران ،واقع در شهرری است .این محله از شمال به خیابان قدس،
از جنوب به سلمان فارسی ،از شرق به کریمی شیرازی و از غرب به خیابان حرم و هاللاحمر منتهی میشود .موقعیت
محلة نفرآباد در منطقة  03شهر تهران در شکل  3مشاهده میشود.

شکل  .5موقعیت محلة نفرآباد نسبت به سایر محلههای منطقة  24شهر تهران

مطابق آمار سال  ،3001محلة نفرآباد  30،330نفر جمعیت داشته است که از این تعداد  3303نفر مرد و  3003نفر
زنان هستند .این محله ،یکی از نواحی پرتراکم شهر است که نیمی از ساکنان آن را بومیان شهرری تشکیل میدهند .این
گروه در مقایسه با دیگران وضعیت مالی نسبتا بهتری دارند و بیشتر مردان کاسب هستند .با وجود این ،فرسودگی بافت
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محله در کاهش ارزش نسبی زمین و مسکن در این مکان اثرگذار است که به جذب تدریجی مهاجران کمدرآمد به این
محله منجر شده است .مهاجران از اقوام مختلف آذری ،کرد ،لر و همچنین افغان هستند .ورود تازهواردان سبب ایجاد
مشکالت و معضالت اجتماعی و فرهنگی بسیاری در این محله شده است (کلینیک مددکاری اجتماعی آفتاب.)3030 ،
این محله ،با داشتن بزرگترین مرکز مذهبی -زیارتی شهر تهران (مرقد حضرت عبدالعظیم (ع) و امامزادگان
همجوار) و مراجعة سالیانه بیش از هفت میلیون زائر داخلی و خارجی و مرکز تجاری مهمی مانند بازار قدیم و جدید حرم
حضرت عبدالعظیم (ع) ،موقعیت جغرافیایی ویژهای دارد .عالوهبرآن ،وجود بافت مسکونی پیچیدهای که با هویتها و
شاخصههای فرهنگی مردم اصیل شهرری مطابقت دارد ،از جمله مشخصههای این محله است (درگاه الکترونیکی
شهرداری منطقة  03تهران).
قدمت باالی محله ،در نابسامانی کالبدی این بافت نقش مؤثر دارد .فرسودگی ،ویژگی بارز فضای کالبدی محله است.
بیشتر خانههای آن قدیمی ،با کوچههای تنگ و باریک است .نمایی از وضعیت کالبدی محلة نفرآباد در شکل  0مشاهده
میشود.

شکل  .2نمایی از وضعیت کالبدی محلة نفرآباد؛
الف) تصویری از بافت فرسودة مسکونی محله ب) تصویری از نابسامانی وضعیت معابر

بحث و یافتهها
با توجه به ابعاد و قلمروهای کیفیت محیط شهری ،یافتههای پژوهش در محلة نفرآباد جنوب تهران به شرح زیر است:
مطابق اطالعات پرسشنامه ،جامعة آماری از  10/3درصد پاسخگوی مرد و  23/3درصد پاسخگوی زن تشکیل شده
است .از این تعداد  03/0درصد متأهل و  33/2درصد مجردند .از نظر سطح تحصیالت 00 ،درصد بیسواد و  00درصد
باسوادند .بیشترین ردۀ سنی متعلق به گروههای سنی شهروندان  03تا  23ساله است 10/2 .درصد ساکنان متولد این
محلهاند و  20/3درصد در سایر شهرها ،استانها و کشورها متولد شدهاند .بیشترین مشاغل این محله ،آزاد با  23/0درصد
است و میزان درآمد  13درصد از ساکنان ،کمتر از  013هزار تومان است.
در ابتدا وضعیت کلی شاخص کیفیت محیط محله بررسی شد .در این زمینه ،معیار شناخت محله ،جمع شاخصهای
کیفیت محیط شهری است .در بررسی وضعیت کلی کیفیت محیط شهری براساس نتایج آزمون  ،tمحلة نفرآباد کیفیت
محیط شهری پایینی دارد .دادهها در جدول  3مشاهده میشود.
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جدول  .5نتایج آزمون  tتکنمونهای برای ارزیابی کیفیت محیط شهری محلة نفرآباد
آماره
کیفیت محیط شهری

میانگین

A

آماره

p –value

2/010

033

00/303

333

منبع :نگارندگان

برای بررسی دقیقتر شاخصهای کیفیت محیط شهری محلة نفرآباد ،دو گروه شاخصهای کیفیت محیط عمومی
شهر و شاخصهای کیفیت محیط خصوصی بررسی شدند.
برمبنای مطالب پیشین ،بهمنظور سنجش کیفیت محیط در محلة نفرآباد ،این دو گروه در قالب سه شاخص فضاها و
بناها ،سازمان دسترسی و راهها و فضاهای عمومی و فضای سبز ،مربوط به ویژگیهای کالبدی -فضایی ،سه شاخص
صداها ،بوها و آلودگیها ،مربوط به ویژگیهای زیستمحیطی ،چهار شاخص احساس امنیت ،روابط اجتماعی ،احساس
تعلق مکانی و هزینههای نگهداری و مراقبت ،مربوط به ویژگیهای اجتماعی و چهار شاخص کیفیت تسهیالت ساختمان،
کیفیت اندازۀ ساختمان ،کیفیت هزینههای جاری و کیفیت هزینههای نگهداری و تعمیر ،مربوط به محیط سکونت تعریف
شده است .نتایج بررسی شاخصها در جدول زیر قابلمشاهده است.
جدول  .2مشخصات آماری شاخصهای کیفیت محیط در محلة نفرآباد
قلمرو

کالبدی -فضایی
کیفیت محیط
عمومی

زیستمحیطی
اجتماعی و
فرهنگی

کیفیت محیط
خصوصی

محیط سکونت

شاخصها

کیفیت فضاها و بناهای عمومی
کیفیت سازمان دسترسی و راهها
کیفیت فضاهای عمومی و سبز
صداها
بوهای نامطبوع
آلودگی
احساس امنیت
مردم و روابط اجتماعی
احساس تعلق مکانی
هزینههای مراقبت
کیفیت تسهیالت ساختمان
اندازۀ ساختمان
کیفیت هزینههای جاری
کیفیت هزینههای نگهداری و تعمیر

میانگین

میانه

آماره
واریانس

انحراف معیار

0/33
3/30
0/01
00/30
33/3
32/1
0/32
0/33
0/13
0/00
0/20
0/0
0/00
0/20

0
0
0
03
30
32
0
0
0
0
0
0
2
0

0/30
0/30
3/01
30/30
0/03
3/00
0/31
3/33
0/13
33/0
3/20
3/00
0/13
3/20

0/03
2/30
3/303
0/01
1/33
1/03
3/30
3/00
3/33
33/3
3/33
3/30
3/33
3/33

منبع :نگارندگان

یافتهها نشان میدهد شاخص زیستمحیطی در این محله ،وضعیت بسیار نامطلوبی دارد .از میان شاخص کالبدی-
فضایی ،بهوضوح کیفیت فضاها و بناها و فضاهای عمومی و سبز پایینترین سطح را دارد .از میان شاخصهای
زیستمحیطی ،کمترین میانگین مربوط به بوهای نامطبوع و بیشترین میانگین مربوط به صداهاست .از میان شاخصهای
اجتماعی -فرهنگی نیز باالترین میانگین مربوط به احساس تعلق مکانی و پایینترین میانگین مربوط به احساس امنیت
است .در میان سه شاخص محیط مسکونی ،کیفیت اندازه و تسهیالت ساختمان و کیفیت هزینههای جاری از میانة نظری
باالترند و شاخص کیفیت هزینههای نگهداری و تعمیر کیفیت پایینتری دارد.
عالوهبر شرح وضعیت شاخصهای کیفیت محیط ،رویکرد ساکنان درمورد وضعیت کنونی کیفیت محیط نیز بررسی
شد .در این راستا ،بررسی وضعیت رضایتمندی شهروندان از شاخص کیفیت محیط نیز ضروری است .مطابق بررسیها
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بهطورکلی 33/1 ،درصد از شهروندان از کیفیت محیط شهری محلة خود بهطور کامل ناراضیاند و تنها  03درصد از
ساکنان ،رضایت نسبی دارند .نتایج ارزیابی آزمون  tنیز نشان میدهد بیشتر ساکنان از کیفیت محیط در محله ناراضی
هستند .دادهها در جدول  0مشاهده میشود.
همانطورکه پیش از این اشاره شد ،از میان شاخصهای اجتماعی ،احساس تعلق مکانی در این محله باالترین
میانگین را نشان میدهد .جدول  2گویای این واقعیت است که احساس تعلق مکانی ساکنان محلة نفرآباد ،با میزان
رضایتمندی سکونتی آنها رابطة معنادار دارد .برایناساس ،نتایج ارزیابی نشان میدهد افرادی که نسبت به محلة خود
احساس تعلق مکانی دارند ،از محیط سکونت خود رضایت بیشتری دارند.
جدول  .3نتایج آزمون  tتکنمونهای برای ارزیابی کیفیت محیط و رضایت از کیفیت محله
آماره

کیفیت محیط
رضایت از محیط مسکونی
منبع :نگارندگان

میانگین

A

آماره

p –value

2/010
-0/303

033
033

00/303
-13/100

333
333

جدول  .8نتایج آزمون  tتکنمونهای برای ارزیابی احساس تعلق مکانی و رضایتمندی سکونتی
آماره

احساس تعلق مکانی
رضایتمندی سکونتی
منبع :نگارندگان

میانگین

A

آماره

p -value

-0/230
-0/303

033
033

-02/022
-13/100

333.
333.

نتیجة آزمون
قبول H0
قبول H0

همچنین با استفاده از روش مؤلفههای اصلی ،چرخش واریماکس و نرمالسازی کایزر در تحلیلعاملی ،نکات مهمی
بهدست آمد .همانطورکه در جدول  1مشاهده میشود ،بارهای عاملی متغیرهای مورد مطالعه روی شش عامل مشخص
شدهاند؛ بهگونهایکه بیشترین بار عاملی ،بهترتیب به عوامل اول و دوم اختصاص یافته است .بهمنظور تحلیل نتایج،
مجموع مجذورات بارهای عاملی چرخشیافته و درصد کل واریانس هر عامل و سپس درصد تجمعی واریانسها را
محاسبه کردهایم .این محاسبات در جدول  1مشاهده میشود.
جدول  .1مجموع واریانسهای توضیحدادهشده بهوسیلة عوامل چرخشیافته و به روش واریماکس
عوامل

مجموع مجذورهای بارهای عاملی چرخشیافته

درصد کل واریانس هر عامل

درصد تجمعی واریانسها

3
0
0
2
1
3
منبع :نگارندگان

23233
302000
332300
02133
3220
2200

232000
31232
0230
1233
2200
0201

23200
33220
33211
33211
03200
00231

در این جدول ،شش عامل درمجموع  00/31درصد مجموع واریانس بین تمام گویهها را تبیین میکنند .همچنین
میزان واریانس تبیینشده بهوسیلة هریک از مؤلفههای چرخشیافته ،بهتفکیک نشان داده شده است .همانطورکه در این
جدول مشاهده میشود ،واریانس عامل اول با عنوان کیفیت فیزیکی محیط سکونت و عامل دوم با عنوان فضای
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اجتماعی محله ،هریک بهترتیب  23/000و  31/32است و این دو درمجموع ،با میزان  33/23درصدی بیشترین مقدار
واریانس کل نگرش پاسخدهندگان را بیان کردهاند .درحالیکه عامل پنجم با عنوان خدمات عمومی محله و عامل ششم
با عنوان امکانات بهداشتی -درمانی ،درمجموع حدود  0درصد واریانس کل را تبیین میکنند .پس از ارزیابی همة گویهها
و با توجه به میزان بارگذاری آنها روی هر عامل ،نامگذاری مناسب برای عوامل صورت گرفت .عوامل استخراجشده
همراه با توصیف مختصری دربارۀ هریک از آنها در جدول  3مشاهده میشود.
جدول  .6اسامی و توضیحات عوامل
عامل

نام

توضیحات

3

کیفیت فیزیکی محیط سکونت

0

فضای اجتماعی محله

0
2
1

تعلق خاطر شهروندی
آلودگی زیستمحیطی
خدمات عمومی محله

3

امکانات بهداشتی -درمانی

نارضایتی افراد از تسهیالت خانه ،مساحت سکونت ،تعداد اتاق خواب ،دید ناکافی محل
سکونت ،روشنایی ناکافی محله
احساس راحتی افراد از حضور در این محله ،استرس از محیط اجتماعی محله ،وجود افراد
شرور و خرابکار
آداب معاشرت افراد ،بیعالقگی افراد به زندگی در محله
وجود جانوران موذی ،زباله ،بوهای نامطبوع ،آلودگی آب
نبود پارک و فضای سبز ،نبود سینما ،کمبود مراکز آموزشی ،کمبود مراکز تجاری و دسترسی
نداشتن به خدمات تجاری
نبود امکانات درمانی ،کمبود پرسنل پزشکی ،نبود تجهیزات مناسب پزشکی

منبع :نگارندگان

بحث و نتیجهگیری
تحلیل کیفیت محیط شهری در محلة نفرآباد

موقعیت محلة نفرآباد در قدیمیترین و فرسودهترین محلة شهر ،به کاهش کیفیت محیط منجر شده است .بیتوجهی به
احیای بافت تاریخی این محله ،در کاهش ارزش زمین و مسکن مؤثر است .این مسئله به جذب مهاجران کمدرآمد برای
سکونت در این محله منجر شده است .درحال حاضر ،نیمی از جمعیت این محله را مهاجران تشکیل میدهند .این گروه،
اغلب دلبستگی چندانی به مکان ندارند و به سرنوشت آن بیاعتنا هستند .این ویژگی ،بر بیانگیزهبودن شهروندان برای
اصالح و بازآفرینی بافت فرسوده و درنهایت ،بر تخریب دوچندان آن مؤثر است .همین عامل ،بر افت ساختارهای
اجتماعی نیز اثر میگذارد.
بافت تاریخی و فرسودۀ کالنشهر تهران از یک سو و فرسودگیها و نامناسبشدن شرایط زندگی در این محله از
سوی دیگر -که نوعی مهاجرت درونشهری و اجباری را در آن بهوجود آورد -سبب مهاجرت افراد بومی و ساکنان این
محله به نواحی دیگر شهر شد .مجموع اینها عوامل کاهش کیفیت محیط در بافت تاریخی محلة نفرآباد بهشمار میروند.
همچنین هریک از شاخصهای کیفیت محیط در این محله ،گویای واقعیتهای بسیاری است .شاخص
زیستمحیطی در این محله ،وضعیت نابسامانی را نشان میدهد؛ چراکه موقعیت جغرافیایی این محله ،آن را در کانون
انواع آلودگی از جمله جانوران موذی ،زباله ،بوهای نامطبوع و آلودگی آبوهوا قرار داده است .عالوهبرآن ،سبب تراکم
جمعیت و شلوغی شده است.
ارزیابیها نشان میدهد در میان شاخصهای کالبدی -فضایی ،کیفیت سازمان دسترسی و راهها در سطح نسبتا
باالتری قرار گرفته است .وضعیت نسبتا مطلوب کیفیت سازمان دسترسی و راهها در این محله ،بهدلیل قرارگیری این
محدوده در قسمت مرکزی و تجاری شهرری قابلتوجیه است .هرچند وجود کوچههای تنگ و تاریک با پوشش و بدنة
نامناسب و مشکالت ناشی از ترددهای بسیار و کمبود پارکینگ ،از مسائل مهم ترافیکی محله بهشمار میآیند.
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در این محله ،کیفیت فضاها و بناها و فضاهای عمومی و فضاهای سبز در سطح پایینی قرار دارد .سرانة این کاربریها نیز
محدود است؛ بنابراین ،شهروندان مجبورند برای دسترسی به فضاهای مذکور ،مسافت زیادی را طی کنند .عالوهبرآن ،وجود
زمینهای بایر و بناهای متروکه و مخروبه و ناهمگنی بافت ،بر تنزل کیفیت شاخص کالبدی -فضایی در محلة نفرآباد مؤثر است.
از میان شاخصهای اجتماعی -فرهنگی ،میانگین کیفیت احساس امنیت در پایینترین سطح است .پایینبودن میزان
احساس امنیت در این محله ،بهدلیل ناهمگنی اجتماعی محله است .مهاجرپذیری و بهتبع آن برهمخوردن ساختار
اجتماعی سنتی محله و ایجاد تنوع قومی -فرهنگی ،سبب ویژگی غربت در فضای اجتماعی محله شده است .بافت
نابسامان کالبدی محله نیز در قالب معابر تنگ و تاریک و ساختمانهای متروکه به این ویژگی دامن میزند .در این فضا،
وجود اراذل و اوباش ،به ایجاد مزاحمت برای زنان ،سرقت اتومبیل یا منزل ،خریدوفروش مواد مخدر یا مصرف آن و
همچنین نزاع و درگیری و مواردی از این دست منجر شده است .با وجود این ،هنوز نیمی از ساکنان محله را بومیان
تشکیل میدهند که احساس تعلق زیادی به مکان دارند و میان آنها روابط نسبتا مطلوب همسایگی برقرار است .بهتازگی
تالشهایی نیز در قالب شوراهای محلهای در جریان است که با وجود ریشههای عمیق اجتماعی -تاریخی این محله ،به
موفقیتهای نسبی منجر شده است.
شاخصهای کیفیت محیط سکونت نیز در این محله در سطحی پایین است .هزینههای نگهداری و تعمیر ساختمان در این
محله زیاد است .فرسودگی بناها ،قدمت زیاد ساختمانها ،استفادهنکردن از مصالح استاندارد و مواردی از این دست ،به صرف
هزینههای هنگفت برای شهروندان منجر شده است .سکونت مهاجران کمدرآمد در این بافت بهدلیل ضعف تعلق مکانی ،تمایل
به تعمیر و نگهداری بناها را کاهش داده و دور تسلسلی را در فرسودگی دوچندان بافت ایجاد کرده است.
در ارزیابی دقیق شاخصهای کیفیت محیط در این محله ،اهمیت عامل کیفیت فیزیکی محیط سکونت ،بیشتر
مشاهده میشود .فرسودگی زیاد بافت محله و بیتوجهی متولیان شهری ،به ضعف شدید ساختارهای کالبدی محلة نفرآباد
منجر شده است .این ویژگی ،بر ساختارهای اجتماعی محله نیز اثرگذار است .برایناساس ،عامل فضای اجتماعی محله،
بهعنوان دومین عامل مؤثر حائز اهمیت است .سایر عوامل مانند تعلقخاطر شهروندی ،آلودگی زیستمحیطی ،خدمات
عمومی محله و امکانات بهداشتی -درمانی نیز از عوامل تأثیرگذار بر این شرایط این محله هستند.
تحلیل رابطة شاخص کیفیت محیط و رضایتمندی از محلة نفرآباد

ضعف شاخصهای کیفیت محیط سکونت در محلة نفرآباد ،بر نارضایتی شدید اغلب ساکنان محله مؤثر است .رضایت نسبی
شهروندان محله از شاخص کیفیت محیط ،به ساکنان بومی محله برمیگردد که بهدلیل حس باالی تعلق به مکانی که به محلة
خود دارند ،شرایط نامساعد محله را پذیرفتهاند .این گروه ،برمبنای یافتههایی که پیش از این ارائه شد ،جایگاه معتبرتر اجتماعی-
اقتصادی دارند و بهدلیل دلبستگیهای خود به مکان ،هنوز به سکونت در محله پایبندند ،اما بیم آن هست که با وجود ضعف
شاخصهای کیفیت محیطی در این محله ،ریشههای مکانی خود را رها کنند و به مهاجرت درونشهری تن دهند.
آنچه اهمیت دارد این است که علیرغم پایینبودن کیفیت محیط شهری و محیط سکونت ،میزان احساس تعلق
مکانی در این محله نسبتا رضایتبخش است .تداوم حضور درصدی از بومیان ساکن در محله ،بههمراه تالشهای اخیر
در زمینة تقویت حس محلهمحوری و افزایش مشارکت شهروندان در کارهای جمعی محله و رشد فعالیتهای اجتماعی،
در ارتقای سطح کیفی این شاخص در این محله تأثیرگذار بوده است.
بهطورکلی ،با توجه به همة این شرایط بهنظر میرسد که توجه به زمینههای تعلق به مکان در محلة نفرآباد ،بهعنوان
قوت این محله ،در نجات آن از مرگ تدریجی حائز اهمیت است .در این راستا ،ارتقای زیرساختهای کالبدی محلة
نفرآباد ،بسیار راهگشاست؛ زیرا بر گرایش به ماندگاری ساکنان بومی محله تأثیرگذار خواهد بود.
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