
چکیده 
فضاهای  کیفّیت  است.  یافته  افزایش  ساکنین  اصلی  زیستگاه  عنوان  به  نواحی شهری  در  ویژه  به  محیط های سکونتی  اهمّیت  امروزه 
مسکونی )اعم از درونی و بیرونی( می تواند با  برآورد میزان رضایت یا رفاه استفاده کننده از آن مورد ارزیابی قرار گیرد. اندازه گیری میزان 
کیفّیت  محیط شهری پیچیده و متأثر از مجموعه عوامل فراوانی است. این پژوهش با  هدف کاربردی و در راستای ارتقای کیفّیت   محیط 
در طرح مسکن مهر شهر امیدیه در پی پاسخ دادن به این سؤال است که اولوّیت معیارها و شاخص های کیفّیت   محیط در  طرح مسکن مهر 
با تأکید بر تصویر ذهنی شهروندان از یک سو و نگاه مسؤالن و کارشناسان امور شهری از سوی دیگر کدامند؟ لذا برای سنجش کیفّیت   
محیط در طرح مسکن  مهر شهر امیدیه پرسشنامه ای تدوین شد تا از نظر شهروندان و کارشناسان معیارهای مؤثر در کیفّیت محیط شهری 
)محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی(  مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی 
و با به کارگیری نرم افزار  SPSS  در تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه   ) Oneway ( و آزمون دانکن در گروه بندی 
) HSD ( سعی دارد به ارزیابی و رتبه بندی این مؤلفه ها بپردازد. نتایج حاصل، بیانگر آن است که شهروندان اولوّیت پایین بودن سطح  کیفّیت 
زندگی در طرح مسکن مهر شهر امیدیه را در عدم توجه به مسایل فرهنگی و اجتماعی محیط و سطح پایین معیار اقتصادی و کالبدی 
ساکنان می دانند. در حالی که در  رویکرد کارشناسان در طرح مسکن مهر معیارهای اقتصادی دچار نابسامانی هستند. بررسی ها حاکی از 
این است که در ایجاد طرح های مسکن مهر شهر امیدیه نقش ساکنان  نادیده گرفته شده است و سعی بر این بوده است که گروه خاصی 
از مردم در فضاهایی محدود و صرفًا منطبق با اهداف کّمی مسکن، اسکان داده شوند. بنابراین پیشنهاد می شود  برای بهبود شرایط ساکنان 

و افزایش سطح کیفّیت  زندگی در آن، به تطبیق گونه شناسی شهری با ساختار اجتماعی جامعه مورد مطالعه پرداخته شود.  
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زندگی محیط، و سپس تدوین معیارها و سنجه های کیفّیت   محیط 
طرح مسکن  مهر شهر امیدیه از نگاه شهروندان و کارشناسان و 
در نهایت به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده تا از این رهگذر 
از  دیدگاه  دو  این  تطبیق پذیری  به  سنجش  اول  وهله  در  بتوان 
ارتقای  جهت  آنها  از  نهایت  در  و  رسید  محیط  کیفّیت    مفاهیم 

کیفّیت   محیط طرح مسکن مهر شهر امیدیه  بهره جست.  

 1. فرضیه و پرسش های تحقیق
با توجه به پژوهش، فرضیه ای به شرح زیر مطرح است: به نظر 
را  امیدیه  شهر  مهر  مسکن  طرح  مسایل  شهروندان،  رسد  می 
کیفّیت   محیط  و عوامل کاهش  در مشکالت  اجتماعی می بینند 
شهری در طرح مسکن مهر شهر امیدیه را در نابسامانی شرایط 
اجتماعی و اقتصادی و کالبدی  بافت جستجو می کنند، در حالی 
که برنامه ریزان شهری غالبًا به مسایل اقتصادی و کالبدی طرح 
باالی  از  آمار  و همواره  توجه می کنند  امیدیه  مهر شهر  مسکن 
رو،  این  از  می شود.  صحبت  محدوده  این  در  جرم  و  بزهکاری 
الف(  است:  زیر  سؤاالت  به  پاسخگویی  پی  در  حاضر  پژوهش 
عوامل مؤثر بر  کیفّیت محیط شهری در طرح مسکن مهر شهر 
آرای شهروندان و کارشناسان در  میان  آیا  امیدیه کدامند ؟ ب( 
تعریف کیفّیت محیط شهری در  طرح مسکن مهر تطابق وجود 

دارد؟

 2. روش تحقیق
این پژوهش با هدف کاربردی و استفاده از روش کّمی و توصیفی 
طریق  از  اطالعات  اول  بخش  است.  شده  انجام  تحلیلی   –
دوم  بخش  و  اسناد  و  کتابخانه  در  آمارهای  موجود  و  اطالعات 
با  و  میدانی  مطالعات  طریق  از  داده ها،  آوری  جمع  و  اطالعات 
دو  مطالعه،  جامعه   مورد  است.  آمده  دست  به  پرسشنامه  ابزار 
گروه را دربرمی گیرد؛ یکی ساکنان طرح مسکن مهر شهر امیدیه 
و دیگری کارشناسان بخش مسکن، سازمان مسکن و شهرسازی 
 استان خوزستان و شهر امیدیه )30 نفر( هستند. طرح مسکن مهر 
در سطح شهرستان امیدیه در دو سایت 35 و 60 هکتاری به 942 
نفر از  متقاضیان واگذار شده اند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم 
نمونه ای برابر با 241 نفر برآورد شده است. برای سنجش سطح 
پایایی پرسشنامه ها از  روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که 
مقدار آن در نمونه مطالعاتی شهروندان برابر )0/81( و در نمونه 
میزان  دارای  که  بوده  است   )0/89( برابر  کارشناسان  مطالعاتی 

باالیی از پایایی می باشد.  

 3. پیشینه تحقیق
در  اجتماعی  شاخص های  جنبش  در  زندگی  کیفّیت    رهیافت 
تاکنون  است.  داشته  ریشه   1960 دهه  طول  در  متحده  ایاالت 

مقدمه

بیستم،  قرن  در  فرهنگی  و  اجتماعی  اساسی  پدیده های  از  یکی 
صورت  به  سوم  جهان  در  که  بوده  شهرنشینی  پدیده  گسترش 
در  شهرنشینی  سرعت  که  گونه ای  است،  به  کرده  بروز  شتابان 
کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است 
)هال و همکار، 1388، ص13(. وجود  واحدهای مسکونی نامناسب 
)بد مسکنی(، از معضالت اجتماعی جوامع امروز است. در اینجا، 
به  خدمات،  دسترسی  مشکالت  با  همراه  مسکن  پایین  کیفّیت   
تراکم پایین اتاق در واحد مسکونی و نفر در واحد مسکونی، قابل 
در  بدون  مهر  مسکن   . 1382، ص36(  )عزیزی،  هستند  تبیین 
نظر  گرفتن ساخت زندگی مدرن و بدون منطق اجتماعی در حال 
ساخته شدن است. مسکن فقط محل استقرار نیست. یک مفهوم 
آن  تداوم  و  ایجاد  و شرایط  لوازم  باید  دارد  که  نیز  مدنی  بعد  و 
در  مهر  مسکن  ص46(.   ،1388 ارمکی،  )آزاد  گردد  فراهم  نیز 
به  شهرها،  در  حواشی  اغلب  و  دولتی  زمین های  در  ملی  سطح 
صورت مجتمع های تکرار شونده و با فرم های مشابه در سطوح 
می دهد.  اسکان  خود  در  را  درآمد  کم  اقشار  زیربنایی،  مشخص 
کم  منطقه  عنوان  به  کننده  خسته  و  روح  بی  مجتمع های   این 
اقشار ضعیف باعث جدایی گزینی ساکنان  درآمد و محل اسکان 
کم(  بسیار  درآمد  )با  خوابگاهی  منطقه  مسکونی  یک  ایجاد  و 
در سطح شهر می شود که اغلب ساکنان آن از نظر معیشتی – 
امکان  و  به  هم هستند  نزدیک  در سطوح  اجتماعی  و  فرهنگی 
ساختار  در  تنوع  عدم  دلیل  )به  ساکنان  از  را  سالم  رقابت  ایجاد 
اجتماعی( می گیرد )مهرداد و همکاران، 1391، ص43( . از این  رو 
فهم و درک مفهوم کیفّیت   محیط و شناخت عناصر و اجزای آن 
برای ارتقای محیط شهری ضروری به نظر می رسد و برنامه ریزی 
از سوی  باشد.  بیشتری داشته  این طرح ها توجه  باید  به  شهری 
شهری  جامعه  که  داشت  تأکید  مهم  این  بر  همواره  باید  دیگر، 
 ... و  شغلی  فرهنگی،   – گروه های  اجتاعی  از  گسترده ای  طیف 
را در بر می گیرد. هر یک از این گروه ها به تناسب نوع بینش و 
هنجارهای خود ممکن است معیارهای متفاوتی را  برای انتخاب 
محل زندگی و فعالّیت و به همین ترتیب برای رضایت مندی از 
کیفّیت   محیط شهر خود برگزینند )قاسمی اصفهانی، 1383، ص 
کیفّیت    ویژه  به  زندگی  کیفّیت    سنجش  اهمّیت  به  توجه   .   )18
اقتصادی  اجتماعی،  شرایط  به  توجه  با  ایران  در  شهری  زندگی 
ساله  بیست  چشم انداز  تدوین  از  لحاظ  ایران  خاص  فرهنگی  و 
کشور و تحقق توسعه پایدار و ارتقاء کیفّیت   زندگی ضروری به 
نظر می رسد. همچنین بررسی کیفّیت   زندگی  در سطح محالت 
شهرها در دستیابی به توسعه پایدار شهری و روند توسعه فیزیکی 
 . تأثیر گذار است )موسوی، 1390، ص97(  بسیار  مطلوب شهر 
 بر همین اساس در پژوهش حاضر ابتدا به بررسی مفهوم کیفّیت   

22

 و 
دان

رون
شه

ی 
ذهن

یر 
صو

ی ت
بیق

 تط
ش

نج
س

ی...
هر

ط ش
حی

ّت م
یفی

م ک
هو

  مف
 به

ان
ناس

رش
کا



23

هر
 ش

ظر
 من

ای
شه

وه
 پژ

مه
لنا

فص
دو 

13
93

ل/ 
 او

ال
 س

/2 
اره

شم

 2-4. مفهوم کیفیّت   و کیفیّت   محیط شهری
کیفّیت   محیط تأثیر بسیار زیادی در موفقّیت فضاهای شهری و 
محیط های پیاده ایفا می نماید. رویکرد بررسی معیارها و فاکتورها 
محدود  فضای  از  و  می سازند  را  شهری  که  فضای  کیفّیاتی  و 
دارای  می دهند،  پاسخده سوق  فضای  یک  به سوی  نامفهوم  و 
مسکونی  فضاهای  است.  کیفّیت    گوناگونی  و  متنوع  جنبه های 
یا  رضایت  میزان  برآورد  با  می تواند  بیرونی(  و  درونی  از  )اعم 
رفاه استفاده کننده از آن مورد ارزیابی قرار گیرد. واژه  کیفّیت   به 
عنوان »مناسب بودن برای استفاده« تلقی شده و رضایت مندی 
استفاده کننده بر حسب ابعاد دوگانه ای مطالعه گردیده که عبارتند 
از  ویژگی های کیفّیت فضایی / روانی – اجتماعی و خصوصیت 
و  مشخص  طور  به   1970 سال  از  زندگی1  کیفّیت    عملکردی. 
قابل مالحظه ای در  مطالعات اجتماعی لحاظ شده است و معنای 
قادر  دارد و هدف آن  با خوشبختی در جوامع  ارتباط  وسیعی در 
زندگی  به  رسیدن  و  به  اهدافشان  دستیابی  برای  مردم  ساختن 
ایده آل است )غیاثوند، 1388، ص 24(. کیفّیت   محیط را می توان 
به عنوان بخش اساسی از مفهوم گسترده تر کیفّیت    زندگی تعریف 
شرایط  مجموعه  محیط  کیفّیت     .  ) Rivm, 2002, p13  ( کرد 
نشان  که  است  شهری  محیط  کالبدی  و  فرهنگی   – اجتماعی 
 دهنده میزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از محیط شهری 
کیفّیت    زندگی،  قابلّیت  مفهوم   .) Pol, 1997, p17  ( می باشد 
ارزیابی  و  رضایت مندی  مکان،  کیفّیت    زندگی،  زندگی،  محیط 
Mars� ( می روند  کار  به  معنی  یک  به  اغلب  مسکونی،   ححل 

 man, 2003, p6 (.  کیفّیت   زندگی منعکس کننده شرایط زندگی 
به  )  Schmit, 2002, p418 (. کیفّیت   زندگی  افراد است  رفاه  و 
مقایسه میان نواحی  جهت  سکونت، اشتغال، تجارت و سیاست ها 
می پردازد )  Blomquist and etal, 1988, p 89 (. خصلت های 
ساکنین محالت و فعالّیت آنها به  عنوان دو عامل مهم و تعیین 
کننده در کیفّیت   زندگی محسوب می شوند. هر دو خصلت مذکور 
زیست  و  فرهنگی،  اقتصادی  اجتماعی،  مختلف  شرایط  تبع  به 
محیطی در جوامع مختلف شهرهای مختلف و محله های مختلف، 
از تنوع الزم برخوردار هستند )عزیزی، 1385، ص 38(. منظور از 
کیفّیت  زندگی شهری توجه به  شاخص های اجتماعی، فرهنگی، 
محیطی و روانی در دو وجه عینی )کّمی( و ذهنی )کیفی( در روند 
برنامه ریزی کیفّیت  زندگی شهری است. بدین  معنا که عالوه بر 
اندازه گیری شاخص ها به صورت مشخص و عینی می باید ذهنّیت 
و نوع نگاه شهروندان به این شاخص ها نیز مورد توجه قرار  گیرد 
)پور جعفر، 1384، ص 8(. می توان گفت که شاخص های عینی 
اندازه گیری و شاخص های ذهنی بر  بر اساس فراوانی یا کمّیت 
اساس  پاسخ های روانی مانند رضایت شغلی، خوشحالی در میان 
دیگران و ... مورد سنجش قرار می گیرند )خوارزمی، 1383، ص 

  .)4

پژوهش های متنوعی در  مورد کیفّیت   محیط مسکونی و تحلیل 
معیارهای مرتبط انجام گرفته است. دیوید اسمیت در سال 1986، 
اولین جغرافی دانی بود که درباره کیفّیت    زندگی، رفاه و عدالت 
اجتماعی صحبت کرد. رضوانی و همکارانش در سال 1387 در 
مقاله ای به بررسی مفاهیم، شاخص ها و مدل های کیفّیت    زندگی 
سعیده  پرداختند.  زندگی  کیفّیت    سنجش  برای  مدلی  ارایه  و 
گروسی و همکارانش نیز در سال 1387 در مقاله ای تحت عنوان 
شناسایی  به  کرمان  در شهر  زندگی  کیفّیت    و  سرمایه  اجتماعی 
این دو متغّیر  ارتباط  سطح سرمایه اجتماعی و کیفّیت   زندگی و 
پرداختند. در ساماندهی محیط  در محالت مختلف شهر  کرمان 
بهرامی )1382(، به بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی کیفّیت   محیط 
شهری به عوامل اجتماعی و فرهنگی و  رضوانی و متکان )1388(، 
به بررسی توسعه و سنجش شاخص های کیفّیت   زندگی در شهر 

نور آباد لرستان پرداخته اند.   

 4. مبانی نظری پژوهش  
 1-4. شیوه های شناسایی محیط

ارتباط  بیشترین  بر آن که  به طور کلی فضاهای شهری عالوه 
نیز  بسزایی  نقش  دارند،  زندگی شان  محیط  و  شهروندان  با  را 
شهرها  در  آرامش«  احساس  و   »برقراری  بخشی«  »هوّیت  در 
ایفا می کنند. این دسته از فضا با در بر گرفتن سه بعد »کالبد«، 
زندگی  کیفّیت    افزایش  سطح  صدد  در  »معنا«  و  »عملکرد« 
شهری و تشویق شهروندان جهت برقراری هر چه بیشتر تعامالت 
اجتماعی محیط های شهری می باشند )مؤیدی، 1392، ص   160(. 
روابط میان انسان و محیط نشان می دهد که یک رابطه دو طرفه 
شناخت،  ادراک،  و  سو  یک  از  شهری  محیط  ویژگی های  میان 
ارزیابی و  رفتار انسانی از سوی دیگر وجود دارد )گلکار، 1387، 
ص 98(. ادراک شهر، تعاملی است میان فرد و مکان که با تغییر 
در هر یک، نتیجه تفاوت  خواهد داشت )لینچ، 1381، ص 55(. 
قدرت و قابلّیت ایجاد تصویر ذهنی از شکل شهر در ذهن فرد، 
سری  یک  به  واسطه  که  است  شهر  شکل  در  موجود  قابلّیتی 
خصوصیات منتقل و حمل می گردد و این خصوصیات شکل شهر 
تصویر  ایجاد  به  شهری  منظر  الیه  در  کیفّیاتی  ایجاد  می تواند 
 ذهنی از شکل شهر در ذهن شهروند و ایجاد حس مکان می کند. 
عوامل بسیار مهم و مؤثر در باال بردن قابلّیت ایجاد تصویر ذهنی 
شکل  و  محل  با  آشنایی  بر  عالوه  شهر،  معنای  شکل  خلق  و 
از، هماوایی محیط طبیعی و  خاص و رویدادها که عبارت است 
محیط مصنوع، هماوایی شکل شهر با  عملکرد آن، هماوایی اجزاء 
تشکیل دهنده شکل شهر با کلّیت شکل شهر، هماوایی گذشته 
و حال و در نظر گرفتن مالحظات هنری و جنبه های  زیباشناسانه  

شکل شهر )حبیب، 1388، صص 9و13(. 
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محیط های طبیعی و موجودات، واقعیتی شناخته شده است. توجه 
به این  ویژگی ها و تأثیری که بر شکل گیری ساختمان می گذارد، 
محیط های  و  انسان  استفاده  مورد  ساختمان های  خصوص  به 
بردن سطح  باال  افزایش عمر  مفید ساختمان،  نظر  از  مسکونی، 
کیفی آسایش و بهداشت در فضاهای داخلی و همچنین از نظر 
شرایط  برای  کنترل  نیاز  مورد  انرژی  مصرف  در  صرفه جویی 
رشد  دوران  در  است.  فراوان  اهمّیت  حائز  فضاها،  این  محیطی 
بی  بیستم،  قرن  میانی  دهه های  در  ویژه  به  شهرها،  صنعتی 
سازگاری  یکی  ایران،  سنتی  شهرهای  خصلت  به  دو  توجهی 
نحوه شکل گیری شهرهای سنتی ایران با ساختار طبیعی محیط و 
دیگری، ارتباط مستقیم شکل و  عملکردهای شهری با ارزش های 
نقاط  اکثر  در  را  زندگی شهری  اخیر  در دهه های  واقعی جامعه، 
است  مواجه  ساخته  روانی  و  فیزیکی  جدی  معضالت  با  جهان 

)فریادی، 1383، صص 40 -43(.   

 3-4. ابعاد کیفیّت  زندگی
به مفهومی  زندگی  امروزه کیفّیت   زندگی:  اقتصادی کیفّیت   بعد 
از  اقتصاد،  زمینه  در  افزون  روز  طور  به  که  است  شده  تبدیل 
است  گرفته  قرار  تحقیق  و  بررسی  مورد  و  نظری  تجربی  ابعاد 
و به خصوص در اقتصاد شهری، این عالقه روز افزون اساسًا از 
مؤثری  نقش  زندگی  که  کیفّیت    این حقیقت سرچشمه می گیرد 
می دهند  نشان  تحقیقات  دارد.  شهری  رشد  و  رقابت پذیری  بر 
محل  زندگی شان  درباره  گیری  تصمیم  به  خانواده ها  وقتی  که 
می پردازند، مالحضات کیفّیت   زندگی می تواند در این میان نقشی 
تعیین کننده داشته باشد. مفهوم کیفّیت   زندگی در عالم اقتصاد، 
به  است،  شده  تعریف  مردم  بین  مادی  آسایش  و  رفاه   توزیع، 
گونه ای که به توان با کمترین هزینه، باالترین میزان بهره وری را 

در سطح جامعه ایجاد  کرد )عزیزی و همکار، 1390، ص 117(. 
بعد محیطی کیفّیت   زندگی: تأثیر عوامل محیطی در شکل گیری 
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  شاخص  معیار  ردیف

  مندي از معیارهاي محیطیمیزان رضایت  1

  (...، آلودگی بصري و آلودگی صوتینبود )سکونت خود احساس آرامش در محل 

 وضعیت بهداشتی محل سکونت 

 پاکیزگی هوا در محل سکونت 

 آشغال و مواد زاید از محل سکونتاضالب، فها آوري زباله جمع ،  

مندي از معیارهاي  میزان رضایت  2
  اجتماعی و فرهنگی

  اجتماعیاحساس نزدیکی با سایر محالت شهر از منظر روابط 

  ناشی از آن در محیط سکونت( تراکم)میزان جمعیت و شلوغی و ازدحام 

 حس شادي و سرزندگی در محیط سکونت 

 ت محلهامنی  

مندي از معیارهاي  میزان رضایت  3
  اقتصادي

 میزان درآمد خود و همسایگان در محیط سکونت خود 

  اقتصادي بهترتمایل به ادامه سکونت در همان محله در صورت کسب شرایط 

 هاي مالی زي محله خود در صورت واگذاري کمکتمایل به بازسازي و نوسا 

 (هاي آب و برق و  هزینه)هاي واحد مسکونی خود  هزینه ...  

  مندي از معیارهاي کالبدي میزان رضایت  4

 (اومت ابنیه در برابر حوادثمق) اختمان و خانه خود از لحاظ استحکامست وضعی 

  سریع و راحت از دورن و بیرون محل سکونتامکان دسترسی 

  (...مهد کودك، مدارس و )میزان و نحوه خدمات آموزشی 

 مراجعه به پزشک و : نحوه و میزان خدمات درمانی نظیر... 

  (، کتابخانه و ها، سینما پارك)فراغتی  –دستري به امکانات تفریحی ... 

 (یزات واحد و ، تجهتعداد اتاق)رایط مربوط به واحد مسکونی خود ش ... 

 (...خرید روزانه از قبیل نانوایی، میوه فروشی و)سترسی به خرید احتیاجات روزانه نحوه د  

  مندي از معیارهاي مدیریتی میزان رضایت  5

  جمع آوري زباله، تأمین روشنایی، پاسخگوي اداري )خدمات ارایه شده توسط شهرداري
 (...و 

 (...آتش نشانی و اورژانس، نیروي انتظامی و )ت خدمات مربوط به ایمنی و امنی 

 (...آب ، برق و )ات و تجهیزات شهري در محله خود ها و تأسیس زیرساخت 

  ریزي مدیریت شهري براي محله خود ریزي و طرح برنامهنحوه 

  میزان پذیرا بودن نهادهاي مدیریت شهري از پیشنهادات  انتقادات خود از محله
 سکونت 

 ها نسبت به سایر محله ت محله خودوضعی 

 هاي نوسازي و بهسازي مشارکتی با یکدیگر در کنار  توان محله براي اجراي برنامه
  شهرداري

 

جدول 1: مدل تحلیلی سنجش کیفیّت   محیط شهر در طرح مسکن مهر )براتی و همکاران، 1392، ص 105( 
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توصیفی مربوط به این معیار در جدول زیر آمده است. همان طور 
در خصوص رضایت مندی  امتیاز  بیشترین  که  مالحظه می شود، 
مؤلفه های محیطی در بین شهروندان در درجه خیلی خوب است 
و بعد از آن  شهروندان معیار محیطی را در طرح مسکن مهر شهر 
امیدیه در حد خوب و متوسط می بینند. از نظر کارشناسان معیار 

محیطی در این طرح در حد  خوب و خیلی خوب می باشد.   
معیار اجتماعی و فرهنگی: برای این معیار 8 سؤال در نظر گرفته 
شده است. میزان رضایت مندی در خصوص مؤلفه های اجتماعی و 
فرهنگی  در بین شهروندان در حد بد و سپس متوسط قرار دارد. در 
حالی که از نظر کارشناسان معیار اجتماعی فرهنگی در وضعیت 

خوب قرار دارد.  
گرفته  نظر  در  سؤال   4 نیز  معیار  این  برای  اقتصادی:  معیار 
رضایت  میزان  و  فراوانی  بیشترین  قسمت  این  در  است.  شده 
بین  در  امیدیه  شهر  مهر  مسکن  اقتصادی  طرح  مؤلفه های  از 
این  در  دارد.  قرار  متوسط  و  بد  در حد  کارشناسان  و  شهروندان 
میان هر دو گروه بر پایین بودن وضعّیت  اقتصادی در طرح مسکن 

مهر شهر امیدیه توافق دارند.  
این معیار 7 سؤال در نظر گرفته شده بود،  معیار کالبدی: برای 
بیشترین میزان فراوانی و میزان رضایت مندی در بین شهروندان 
از مؤلفه های  کالبدی طرح مسکن مهر شهر امیدیه در حد بد و 
متوسط است، در حالی که کارشناسان وضعّیت این معیار را در حد 

متوسط و خوب می بینند.   
شده،  گرفته  نظر  در  سؤال   8 بخش  این  برای  مدیریتی:  معیار 
میزان  و  فراوانی  بیشترین  می شود،  مشاهده  که  همانگونه 
رضایت مندی در خصوص  مؤلفه های مدیریتی در بین شهروندان 

و کارشناسان در حد خوب و متوسط قرار دارد.  
در ادامه پس از این که میزان رضایت مندی از مؤلفه های کیفّیت   
محیط شهری )معیارهای محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی 
و کالبدی(  مشخص شد، به مقایسه میزان رضایت از هر یک از 

بعد اجتماعی – فرهنگی کیفّیت   زندگی: مفهوم »کیفّیت   زندگی« 
از  بخشی  عنوان  به   1970 دهه  اوایل  و   1960 دهه  اواخر  در 
شاخص های  زندگی اجتماعی پدیدار شد. کیفّیت   زندگی به مثابه 
هدف خط مشی اجتماعی دربرگیرنده تمام یا بخش عمده ای از 
حوزه های زندگی و زیر  مجموعه های آن است و عالوه بر بهبود 
شرایط مادی و غیر مادی فرد، ارزش های جمعی از قبیل آزادی، 
و  حال  نسل های  زندگی  برای  طبیعی  شرایط  تضمین  و  عدالت 

آینده را نیز دربرمی گیرد )آقاپور و همکار، 1390، ص 18(. 
با  تعامل  در  کالبدی  شاخص های  زندگی:  کیفّیت    کالبدی  بعد 
شاخص های دیگر، بر احساس ساکنان از جایی که در آن زندگی 
می کنند، تأثیر  می گذارد. طراحی شهری، امنّیت جاده ها، دسترسی 
به خدمات و امکانات و روابط همسایگان، همگی در سرزندگی 
1390، ص  همکار،  و  مؤثرند   )عزیزی  شهر  و  مسکونی  محیط 

  .)118

 5. معرفی محدوده مورد مطالعه
شهر امیدیه در شرق استان خوزستان واقع شده است. این شهر 
بین 30 درجه و 23 دقیقه تا 31 درجه و 8 دقیقه عرض شمالی 
شرقی  طول  دقیقه   9 و  درجه   50 تا  19  دقیقه  و  درجه   49 و 
به  شرقی  شمال  از  رامهرمز،  شهرستان  به  شمال  از  دارد.  قرار 
استان کهگیلویه و بویر احمد، از شرق و  جنوب شرق به شهرستان 
به  غرب  سمت  از  و  هندیجان  شهرستان  به  جنوب  از  بهبهان، 
شهر  مهر  مسکن  طرح  می گردد.  محدود  ماهشهر  شهرستان 
 امیدیه در دو سایت، 35 هکتاری کنار روستای دونه و سایت 60 

هکتاری در جنوب غربی شهر امیدیه طرح ریزی شده اند. 

  6. یافته های تحقیق
یافته های توصیفی حاصل از معیارها به صورت زیر است: 

معیارمحیطی: برای این معیار 4 سؤال در نظر گرفته شده بود. نتایج 

تصویر 1 : موقعیّت طرح مسکن مهر در شهر امیدیه و استان خوزستان )تهیه و ترسیم : نگارندگان ، 1393( 



جایی که این عدد برابر صفر است لذا فرض صفر رد می شود که 
 این به معنای تأیید وجود تفاوت رضایت مندی در معیارهای فوق 
است. سپس باید معیارها بر اساس میزان رضایت مندی رتبه بندی 
شوند که این  کار با استفاده از آزمون دانکن انجام شده و نتایج 
در جدول )12 و 13( آمده است. همانطور که مالحظه می شود، 

معیارها با یکدیگر پرداخته شده است. برای این منظور از آنالیز 
در  است.  استفاده شده  و  دانکن    LSD  آزمون های و  واریانس 
این آزمون فرض صفر مبنی بر اینکه حداقل رضایت از یکی از 
P- « قرار  می گیرد.  بررسی  مورد  است  متفاوت  بقیه  با  معیارها 
value « نشان دهنده میزان اعتماد به فرض صفر است و از آن 
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 تصویر 2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به سواالت معیار
محیطی )شهروندان( )یافته های پژوهش ، 1393( 

 تصویر 5: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به سؤاالت معیار
اجتماعی و فرهنگی )کارشناسان( )یافته های پژوهش ، 1393( 

 تصویر 8 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به سؤاالت معیار
کالبدی )کارشناسان( )یافته های پژوهش ، 1393( 

 تصویر 9: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به سؤاالت معیار
مدیریتی )شهروندان( )یافته های پژوهش ، 1393( 

 تصویر 3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به سؤاالت معیار
محیطی )کارشناسان( )یافته های پژوهش ، 1393( 

 تصویر 6: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به سؤاالت معیار اقتصادی
)شهروندان و کارشناسان( )یافته های پژوهش ، 1393( 

 تصویر 4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به سؤاالت معیار
اجتماعی و فرهنگی )شهروندان( )یافته های پژوهش ، 1393( 

 تصویر 7: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به سؤاالت معیار
کالبدی )شهروندان( )یافته های پژوهش ، 1393( 
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اقتصادی  بر مشکالت  دو  هر  کارشناسان  و  که شهروندان  کرد 
و کالبدی در خصوص طرح مسکن مهر شهر امیدیه اتفاق نظر 
جهت  نواقص  و  مشکالت  مهم ترین  عنوان  به  را  آنها  و   دارند 
خصوص  در  شهروندان  می کنند.  مطرح  طرح ها  این  ساماندهی 
مهر شهر  در طرح مسکن  اجتماعی  از  بعد  میزان رضایت مندی 
امیدیه، رضایت کمتری دارند شاید دلیل آن در تأکید بیش از حد 
با توجه  ابعاد کالبدی و  مدیریتی باشد.  طراحان و شهرسازان بر 
به نظر کارشناسان بر معیار اقتصادی ساکنان طرح مسکن مهر و 
طراحی مسکن برای توده کم درآمد موجب غفلت آنان از  معیار 
اجتماعی و فرهنگی شده است که در آینده موجب به وجود آمدن 

مشکالتی نظیر خرده فرهنگ نابهنجار می شود.

امتیازدهی  آنان توسط شهروندان و میزان  دسته بندی معیارها و 
رضایت مندی شان در آزمون دانکن در 4 دسته قرار گرفته است 
با 3/35 ، »معیار  اقتصادی«  آنها »معیار اجتماعی«  از میان  که 
با 3/41 ، »معیار کالبدی« با 4/09 و »معیار مدیریتی« با 4/65 
طرح  در  محیط  کیفّیت    در  دخیل  مؤلفه های  اولوّیت بندی  امتیاز 
نشان  را  شهروندان  ذهنی  تصویر  در  امیدیه  شهر  مسکن  مهر 
می دهند. بنابراین شهروندان مهم ترین مسایل کیفّیت   محیط در 
طرح مسکن مهر شهر امیدیه  را به ترتیب در مؤلفه های اجتماعی، 
اقتصادی و کالبدی می دانند. در مقابل، دسته بندی تصویر ذهنی 
که  است  دسته شکل  گرفته   2 در  دانکن  آزمون  در  کارشناسان 
دسته اول »معیار اقتصادی« با 3/41 و »کالبدی« با 3/73 امتیاز 
قرار دارند. بنابراین کارشناسان مسایل پایین بودن کیفّیت   محیط 
 در این طرح را در مؤلفه های اقتصادی و کالبدی می بینند و در 
مقایسه با شهروندان پایین بودن وضعیت اجتماعی ساکنان را به 
ضعف های  تواند  می  که  نمی گیرند  نظر  در  عاملی  مهم  عنوان 

مسؤالن شهری باشد.  
همانطور که در یافته های فوق مشاهده می شود اگر خواسته شود 
)شهروندان  مطالعه شونده  گروه  دو  بین  در  تطبیقی  به سنجش 
بودن  همسو  میزان  به  می توان  شود،  کارشناسان(  پرداخته  و 
انگاره های آنها در خصوص کیفّیت   محیط در طرح مسکن مهر 
بیان  این گونه  اساس  می توان  بر همین  کرد.  اشاره  امیدیه  شهر 

 تصویر 10: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به سؤاالت معیار
مدیریتی )کارشناسان( )یافته های پژوهش ، 1393( 

 جدول 2: نتایج آزمون توکی در رتبه بندی معیارها در نمونه
مطالعاتی شهروندان )یافته های پژوهش ، 1393( 

 جدول 3: نتایج آزمون توکی در رتبه بندی معیارها در نمونه
مطالعاتی کارشناسان )یافته های پژوهش ، 1393( 
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  مندي رضایت
Subset for alpha = 0.5     

4  3  2  1  N  Code 

4.65       241  
Tukey 
HSL 
  مدیریتی

  اقتصادي  241    3.41   4.69
  کالبدي  241      4.09  
  اجتماعی  241  3.35      
        241  Sig. 

 

  مندي رضایت
Subset for alpha = 0.5      

3  2  1  N  Code  

4.12      30  
Tukey HSL 

  مدیریتی
  اقتصادي  30  3.51    

  کالبدي  30   3.73  4.05
  محیطی 30     4.18
  اجتماعی  30      4.23
      30  Sig. 

 

  نتیجه گیری و پیشنهادات
منظور از کیفّیت   زندگی شهری توجه به شاخص های اجتماعی، فرهنگی، محیطی و روانی در دو وجه عینی )کّمی( و ذهنی )کیفی( در 
روند  برنامه ریزی کیفّیت   زندگی شهری است. بدین معنا که عالوه بر اندازه گیری شاخص ها به صورت مشخص و عینی می باید ذهنّیت 
و نوع نگاه  شهروندان به این شاخص ها نیز مورد توجه قرار گیرد. سنجش کیفّیت   محیط شهری، امری الزم و  ضروری است تا ضمن 
شناسایی وضعیت کیفّیت   محیط در تالش در جهت بهبود آن، الگوهای مناسب کیفّیت   محیطی برای توسعه های جدید که  با برنامه و 
طرح ریزی قبلی شکل می گیرند، شناسایی و به کار برده شوند. بنابراین، در این پژوهش برای سنجش کیفّیت   محیط در طرح مسکن 
 مهر شهر امیدیه پرسشنامه ای تدوین شد تا از نظر شهروندان و کارشناسان معیارهای مؤثر در کیفّیت   محیط شهری )محیطی، اجتماعی 
و فرهنگی،  اقتصادی،  کالبدی و مدیریتی ( مورد بررسی قرار گیرد. متناسب با هر یک از امتیازات اختصاص داده شده به هر یک از 
سؤاالت، معیارها  دسته بندی و با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه و آزمون دانکن به رتبه بندی این مؤلفه ها پرداخته شد. با توجه به 
فرضیه مطرح شده که تأکید  بر دخالت دادن نظر کارشناسان در مسایل شهری دارد و از سوی دیگر عدم هم سویی در تشخیص مسایل 
شهری از نگاه شهروندان و کارشناسان،  که فرض بر آن بود که شهروندان مسایل را در معیار اجتماعی و کارشناسان در معیار اقتصادی می بینند، در 



پایان فرضیه پژوهش مورد قبول قرار  می گیرد ولی این دو گروه در خصوص ضعف مشکالت اقتصادی و کالبدی در کاهش کیفّیت   محیط 
توافق دارند. با این حال در مسایل اقتصادی  و درآمدهای ساکنان و عامل اجتماعی به عنوان دیگر عوامل مؤثر بر کیفّیات محیط اختالف 

نظر دارند. لذا جهت ارتقای سطح کیفّیت   زندگی در  طرح مسکن مهر شهر امیدیه پیشنهادات زیر ارائه می گردند: 
- تأمین خدمات و تسهیالت مورد نیاز ساکنان در سطح منطقه؛

- افزایش ضریب سطح امنّیت اجتماعی از طریق تقوّیت نظارت اجتماعی؛  
- ارتقای کیفّیت   فضای پیاده روها؛

- ارتقای کیفی سطح فضای سبز و پارک های موجود؛
- ایجاد مراکز و فضاهای فراغتی، افزایش مراکز فرهنگی و آموزشی؛  

- افزایش بخش ساخته شده از طریق الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان برای تمامی واحدهای مسکن مهر شهر امیدیه؛
- تقویت سیستم حمل و نقل عمومی و همگانی؛

- افزایش کیفّیت   طراحی، ایجاد تنوع و زیباسازی فضا؛
- مشارکت ساکنین در تعیین طرح ها و تعیین مکان های احداث؛

- استفاده از مختصات معماری اسالمی – ایرانی و بهره گیری از فرهنگ بومی در ساخت مسکن در باال بردن میزان وابستگی و تعلق 
 مکانی ساکنین طرح مسکن مهر شهر امیدیه؛

- دست یابی به خدمات مورد نظر به صورت پیاده برای ساکنین )بر اساس نظریه واحدهای همسایگی کلرنس پری(.  
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Abstract
One of the key social and cultural phenomena of the twentieth century has been expanding urbaniza�
tion  phenomenon .There is a rapid development in the third world. Rate of urbanization in develop�
ing countries is  more than developed countries. Due to the quality of urban life and social indicators, 
cultural and  psychological environment in an objective way (Quantitative) and subjective (mental) 
Quality of life in the urban  planning process . Quality of the urban environment is necessary to at�
tempt to determine the status of efforts  to improve the environmental quality. Quality suitable en�
vironment for the development of new patterns that  shaped plan and the previous plan, identify and 
applied. The importance of residential environments,  particularly in urban areas increases with  the 
growth of population. Measuring the quality of the urban  environment is complex and influenced 
by numerous factors. This study aims to assess the environmental  quality of the Maskane Mehr in 
Omidie township. A questionnaire survey was developed to be effective for  citizens and experts on 
environmental quality standards in urban (environmental, social, cultural, economic,  physical, and 
managerial) examined. This research applied methods to improve the environmental quality of  Mas�
kane Mehr in Omidie township . The answer to this question is that priority criteria and indicators of 
 environmental quality in Maskane Mehr emphasizing the image of citizens on the one hand and Look 
 municipal officials and other experts. In this regard, using cross–sectional method, SPSS software, 
and One�way  and Duncan in Category ( HSD) attempt to evaluate and rank these components. Re�
sults suggest that citizens’  low priority is quality of life in Maskane Mehr in Omidie township. This 
reason is the lack of attention to  cultural and social environment as well as low levels of economic 
and physical criteria considered for residents.  While experts’ approach in Maskane Mehr relates to 
economic criteria, it experiences a turmoil. Studies have  shown that in creating designs in Maskane 
Mehr in Omidie township, residents have been ignored. This has  resulted in settling a particular 
group of people in a limited space that strictly complies with the objectives of a  housing theories. 
Therefore, it is recommended to improve conditions that enhance the quality of life of  residents. to 
implement the urban typology, the current study dealt with the social structure of society.  
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