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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

 مهمترين محله، مقياس در زندگي كيفيت هاي شاخص از استفاده با ابتدا هستيم كه هدف اين به يابي دست پي مقاله در اين در ما

 س تعلق بسنجيم و در نهايتابطه آنها را با حر سپس و شناسايي تأثيرگذارند محله در زندگي از رضايتمندي در كه را هايي عامل

 اين در رفته كار به تحقيق روش .ارائه نمائيمس تعلق ساكنان و به تبع آن افزايش ح زندگي كيفيتسطح  ارتقاي براي پيشنهادهايي

نفر  135اي در حدود ابزار پرسشنامه با نمونهاستفاده از با ها از ميان ساكنان محله  گردآوري داده .است توصيفي -تحليلي پژوهش

 :از ندعبارت بررسي مورد زندگي كيفيت هاي شاخصاجرا شد.  بلوك گردشي به شيوهانتخاب شدند  G Powerكه از طريق نرم افزار 

  . تعلق ساجتماعي و ح هاي آسيب امنيت، وضعيت محله، وضعيت عمومي وضعيت محله، و خدمات امكانات

 در وابسته متغير منزلة به و حس تعلق مستقل متغير منزلة به اكتشافي، عاملي تحليل از شده استخراج زندگي كيفيت هاي عامل

 بين مستقيمي ارتباط كه هاي آماري بيانگر آن است تحليل از حاصل نتايج. شدند گرفته كار به خطي متغيرة چند رگرسيون مدل

. كنند مي تعريف را حس تعلق تغييرات از درصد 66 حدود در زندگي كيفيت هاي شاخص و دارد وجود زندگي كيفيت و حس تعلق

 ،)-870/0( استاندارد بتاي ضريب با »اجتماعي هاي آسيب« حس تعلق بر تأثيرگذار هاي عامل ترين مهم دهند مي نشان ها يافته

 و) 386/0( استاندارد بتاي ضريب با »امنيت« عاملپس از آن  ،)503/0( استاندارد بتاي ضريب با »خدمات و امكانات« عامل سپس

   .هستند) 172/0( استاندارد بتاي ضريب با »محله عمومي وضعيت« عامل نهايت در
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        مقدمه و طرح مسالهمقدمه و طرح مسالهمقدمه و طرح مسالهمقدمه و طرح مساله - - - - 1111
 از يكي كه آنجا از. است ارتباط درزندگي  كيفيت جمله از ديگر با موضوعات كه است موضوعي محله در زندگي از رضايتمندي

 ارتقاي به هدف اين به نيل براي بايد است، آنان زندگي محيط از ساكنان رضايتمندي ميزان بردن باال شهري ريزان برنامه اهداف

 بررسي براي محله در مختلف هاي ويژگي و ابعاد معرف منزلة به زندگي كيفيت هاي شاخص كرد. بنابراين، توجه مختلف ابعاد

  .شوند استفاده توانند مي محله اجتماعي و كالبدي محيط از ساكنان رضايتمندي

شده،  مطرح نظريات همه در كه است اين دريافت، توان مي در رابطه كيفيت زندگي (رضايتمندي از زندگي) و حس تعلق آنچه

 تعلق داراست حس با را رابطه بيشترين و است شده برده نام تعلق ايجاد حس در عامل ترين ضروري عنوان به محيط از رضايتمندي

  .شوند نمي قائل تمايزي آن به تعلق و هاي مسكوني محيط رضايت از ميزان بين مطالعات از برخي در حتي بطوريكه

 پيرامون محيط طبيعي با ها انسان ارتباط ذهني و عيني جنبه دو هر كه توانسته است اين تعلق حس مفهوم هاي جذابيت از يكي

 محيط يك عنوان تنها به مكان، كه شود مي مشاهده شده، انجام مطالعات از در بعضي. سازد آشكار را شان سكونت محل و خود

 تعلق احساس هايي چنين محيط به نسبت افراد كه باشد مي اين ها پژوهش اين واقع ادعاي در. است شده گرفته درنظر اجتماعي

  .كنند مي پيدا

است. با توجه به قدمت و فشردگي بافت، اين  7شهرداي منطقه  5محله ارامنه يكي از محالت قديمي شهر تهران واقع در ناحيه 

دفاع  و مهاجر پذير بودن پتانسيل وقوع  به دليل ايجاد فضاهاي بي ان دچار فرسودگي كالبدي شده است، همچنينمحله به مرور زم

محله در طي در آن باالست. هرچند اين  و مشروبات الكي برخي از جرايم از قبيل معتادان خياباني و خريد و فروش مواد مخدر

هاي پليس در سطح محله منجر به كاهش  ي جديد رو به نوسازي است و افزايش گشتچندسال اخير با گسترش ساخت و سازها

در اذهان برخي از شهروندان اين محله به دليل مجاورت به نظام آباد بازهم ها و افزايش امنيت در سطح محله شده است ولي  آسيب

  ه شده است.دنامي و شهرت بد شناختبه ب

 در زندگي كيفيت هاي شاخص از استفاده با ابتدا هست كه هدف اين به يابي دست پي ين تحقيق درابا توجه به مطالب عنوان شده 

رابطه آنها را با حس  سپس و شناسايي تأثيرگذارند محله در زندگي از رضايتمندي در كه را هايي عامل مهمترين محله، مقياس

در  سطح كيفيت زندگي و به تبع آن افزايش حس تعلق ساكنان ارائه نمايد. ارتقاي براي پيشنهادهايي نهايتتعلق بسنجد و در 

  ادامه مروري بر مفاهيم كيفيت زندگي، حس تعلق و پيشينه تحقيقي آنها داريم.
  

 مباني نظريمباني نظريمباني نظريمباني نظري - - - - 2222

  كيفيت زندگيكيفيت زندگيكيفيت زندگيكيفيت زندگي ----1111- - - - 2222

و اجتماعي است كه از يك سو ابعاد عيني و از سوي هاي فردي  ي چندوجهي، نسبي و متاثر از زمان و ارزشمفهوم1111كيفيت زندگي

شده كيفيت زندگي درجه اي از تجانس يا ناهمگني بين شهروندان و  اي از محيط ساخته در زمينه ويژه ديگر ابعاد دروني دارد و

        .)Uzell,2004) ،Pacion,2003شود  كننده مجاور تفسير مي محيط شهري احاطه

  گيرد: زمينه ريشه مي 4عالقه به بحث كيفيت زندگي به لحاظ تاريخي از ) اعتقاد دارد 2004شالوك (

  توانند خوشبختي و بهزيستي بشر را فراهم كنند. هاي علمي، پزشكي و تكنولوژيك به تنهايي مي بازنگري در اين باور كه پيشرفت .1

  ر اجتماع.تغيير نگرش از خدمات مبتني بر اجتماع به سمت سنجش نتايج و پيامدهاي زندگي فرد د .2

                                                           
1. Quality of life 



 

ريزي  ها بر برنامه ي حقوق بيماران و تأكيد اين جنبش هاي تأمين كننده گيري جنبش افزايش قدرت مصرف كنندگان و شكل .3

  هاي رفاهي و دولتي و توجه به حق تعيين سرنوشت خود و ... . شخص محور، توجه به پيامدهاي شخصي برنامه

هاي فردي و شخصي اين  و ذهني كيفيت زندگي را معرفي كرد و ويژگي هاي عيني پيدايش تغييرات جامعه شناختي كه جنبه .4

  ).71- 2: 1386مفهوم را مورد تأييد قرار داد (رباني و كيانپور، 

در ادبيات و متون موجود تعاريف متعددي از مفهوم كيفيت زندگي ارائه شده است. غفاري سه دليل براي آن بر مي شمرد كه 

  از: تند رعبا

  چند بعدي بودن اين سازه،  -

  هاي متفاوتي چون پزشكي، روانشناسي، جغرافياي انساني، مطالعات توسعه، اقتصاد و جامعه شناسي؛ كاربرد آن در حوزه -

 ).1388:3(غفاري، ها و يا ساختارها باشد  تواند مربوط به عامالن، فرآيندها، موقعيت سطح تحليل آن كه مي -

  جود در مورد كيفيت زندگي آورده شده است:در ادامه برخي از تعاريف مو

مندي تامين  اي كه در آن نيازهاي مادي درارتباط با درك فردي و گروهي از رضايت كوستانزا و همكاران كيفيت زندگي را گستره

  ).Costanza et al.,2000( كنند گردد، تعريف مي

كيفيت زندگي را عنواني جديد براي مفهوم قديمي بهزيستي مادي و رواني مردم در محيط زندگي خود توصيف  1983ليو در سال 

  ).93: 1388(رضواني و همكاران، كرده است 

2گروه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني
هاي  كيفيت زندگي را ادراك فردي از وضعيت زندگي در متن نظام 1993در سال  

 كند.  هاي فرد تعريف مي فرهنگي و ارزشي جامعه و در ارتباط با اهداف، انتظارات، استانداردها، عاليق و نگراني

دهد كه اصطالح كيفيت زندگي معموال به عنوان برآوردهاي ذهني رضايتمندي و بهزيستي تعريف مي ) نشان مي1985» (ميلز«

(رضواني و منصوريان،  ها به دست آمده استو اجتماعي كه توسط افراد يا گروه تصاديهاي اقاي از ستاندهشود و يا به عنوان مجموعه

1387 :5 .( 

اي كه در آن زندگي شود كه فرد در آن نسبت به خودش، طبيعت و جامعهديوان كيفيت زندگي به عنوان عاملي در نظر گرفته مي

  ).5: 1388(غفاري، كند احساس آرامش دروني دارد مي

 اجتماعي روابط استقالل، ميزان شناختي، وضعيت روان جسماني، سالمت با اي پيچيده ارتباط و است كلي مفهومي زندگي كيفيت

   .)2001:2(موزر،دارد  محيطي عوامل، همچنين و فرد شخصي باورهاي و
هاي بهزيستي، شامل حالت 2*2توان بر حسب سطوح كيفيت زندگي در ابعاد عيني و ذهني، ماتريسي كند كه مياظهار مي  3نول

 ).96: 1388(رضواني و همكاران،  سازي كردمحروميت، انطباق و ناهماهنگي را مفهوم

        

        نول بر حسب سطح كيفيت زندگينول بر حسب سطح كيفيت زندگينول بر حسب سطح كيفيت زندگينول بر حسب سطح كيفيت زندگي    2222****2222) ماتريس ) ماتريس ) ماتريس ) ماتريس 1111((((    جدولجدولجدولجدول

        ارزيابي ذهنيارزيابي ذهنيارزيابي ذهنيارزيابي ذهني

        

        شرايط عيني زندگيشرايط عيني زندگيشرايط عيني زندگيشرايط عيني زندگي

        بدبدبدبد        خوبخوبخوبخوب

  ناهماهنگي (ثروتمند ناشاد)  بهزيستي (ثروتمند شاد)        خوبخوبخوبخوب

  محروميت (فقير ناشاد)  شاد)انطباق (فقير         بدبدبدبد

  

        رويكردهاي مطرح در سنجش كيفيت زندگيرويكردهاي مطرح در سنجش كيفيت زندگيرويكردهاي مطرح در سنجش كيفيت زندگيرويكردهاي مطرح در سنجش كيفيت زندگي ----2222- - - - 2222

                                                           
2. who QOL Group 
3. Noll 



 

هاي شخص در خصوص اميال و  كه بر دستاورد 4سه رويكرد كلي نسبت به كيفيت زندگي وجود دارد. نخست، رويكرد فردگرايانه

دهد توجه  مي تحت تاثير قرارشان متمركز است. اين رويكرد به نيروهاي خارجي يا محيط كه كيفيت زندگي شخصي را  انتظارت

  كند.  كمي مي

دادن و نگهداري از  است كه بر محيط خارجي تمركز دارد. هنگاميكه نظم 5برخالف رويكرد فردگرايانه، دومين رويكرد استعاليي

يرد و گ مي  آيد. هرچند، اين نگرش آزادي فردي را ناديده مي  دست دهد، سپس كيفيت زندگي شخص به اجتماع بزرگتر رخ مي

  كند. فردگرايي را با كمك بيشتر اجتماع و جامعه جايگزين مي

كند كه بر ديگري تقدمي ندارند؛  اي (فردي يا اجتماعي) را ارائه مي نمايد و حوزه رويكرد سوم فردگرايي و استعاليي را تركيب مي

  پذيرند.  هم اثر مي ازگذارند و  تبادل مداوم درگيرند، با هرحوزه برهم اثر مي نسبتا هردو در مباحث و

   (Allen, 1991). بنابراين، كيفيت زندگي دربرگيرنده ارزيابي تجارب مختلف زندگي مرتبط با افراد و محيط پيرامون آنها است

تعدادي از تحت تاثير  حدهمسايگي و محلي هستند كه هر يكوا ): فردي،1( مندي شكل قلمروهاي رضايتاين تجارب زندگي در 

  (Bramston et al., 2002). ها هستند  شاخص

هر قلمرويي با كيفيت زندگي شان مرتبط است. هر قلمرو منحصر به  درمندي افراد  كند كه رضايت اين رويكرد پايين به باال بيان مي

  (Allen, 1991). پذيري از ديگري نيست  گذاري و اثر اثر

  
        :(Allen, 1991,336)منبعمنبعمنبعمنبع    كيفيت زندگي،كيفيت زندگي،كيفيت زندگي،كيفيت زندگي،    هاي خاص مرتبط باهاي خاص مرتبط باهاي خاص مرتبط باهاي خاص مرتبط با    قلمروهاي اصلي و ويژگيقلمروهاي اصلي و ويژگيقلمروهاي اصلي و ويژگيقلمروهاي اصلي و ويژگي ))))1111((((    شكلشكلشكلشكل

 مندي از ابعاد زندگي است. برخي از مطالعات اين نتيجه كلي را مورد همانطور كه مشاهده شد، كيفيت زندگي نتيجه كلي رضايت

مندي، ارزيابي  رضايتكنند  ) كه بيان مي2003( 8) و مارانز2008( 7)، راجاز2008)، لي (2000( 6اند. براي مثال فو داده بررسي قرار 

كننده يك حالت موقت است. بنابراين براي  هايي مانند شادي منعكس تجربي فرد از ابعاد زندگي است. درحاليكه اصطالح

تري در بررسي تاثير  (كيفيت زندگي) سنجه مناسبمندي از ابعاد زندگي  سازان بررسي رضايت ريزان و سياست برنامه

  شهري است. هاي برنامه

                                                           
4  . The Individualist Approach 
5. The Transcendental Approach 
6. Foo 
7. Rajas 
8. Marans 



 

در كشور ما مفهوم كيفيت زندگي تا به حال در مورد بيماران به دفعات مورد مطالعه رويكرد انتخابي پژوهش حاضر تركيبي است. 

در معناي عام و رابطه آن با رضايتمندي از زندگي در محله  قرار گرفته است، اما حجم مطالعات در جهت سنجش كيفيت زندگي

 زندگي از به بررسي چند نمونه از مطالعات خارجي در زمينه كيفيت زندگي و رضايتمنديي در بخش بعدآن به مراتب كمتر است. 

  .پردازيم مي محله در

  

        پيشينه پژوهشپيشينه پژوهشپيشينه پژوهشپيشينه پژوهش - - - - 3333
) رضايتمندي از واحد همسايگي محلي را به عنوان دومين سنجه قوي رضايتمندي سكونتي 1992( 10)، آدامز1984( 9فرد

  (Adams, 1992, Fried, 1984).تشخيص دادند. رضايتمندي متغير با اهميتي در مطالعات واحد همسايگي است

بيشتر بر روي محيط محله به مطالعات بر روي رضايتمندي سكونتي محدود به مشخصات فردي و مسكن نمي شود. مطالعات 

  .(Lee et al,2013) منظور ارزيابي توسعه رضايتمندي سكونتي ضروري هستند

رضايت از محيط سكونت را منوط به  هاآن ) اولين مدل نظري درباره رضايت از محل سكونت است،1975(11مارانز و راجرز مدل

اجتماعي  فردي نظير جنسيت، سن، طبقه مشخصات محله و امنيتهاي محيطي مانند پاكيزگي، از ويژگي شخص درك و ارزيابي

مختلف مسكوني، سطوح متفاوتي  هاي توجه به اين نكته كه زندگي مردم در محيط هاي رضايت از محيط اند. يكي از جنبه دانسته

 اي كه در آن زندگي و محله ها نظر گرفتن نوع خانه هاي مختلف با در اي كه ساكنان محيط گيرد، به گونه مي از رضايت را در بر

اثرگذار بر رضايت از  شاخص ترين هاي مختلف يك محله مهم اند كه ويژگي نموده نمايند. آنها اشاره كنند، احساس رضايت مي مي

 هاي گيري رضايت از محيط مربوطه براي اندازه اند. در مطالعه مطالعات متعدد بر اين گفته صحه نهاده .محيط مسكوني است

و آسايش، امنيت، پايداري و  ها، دوستداري محيط و جذابيت، آرامش هاي محيطي نظير تميزي و پاكيزگي محله از شاخص مسكوني

 و... نظير طبقه اجتماعي، سابقه سكونت، تعداد فرزند هاي فردي بودن بافت و دسترسي و نيز از شاخص نوع طراحي محيط، جديد

        .استفاده شده است

شهرداري شهر و حومه شهر  42نفر ازساكناني كه در  2622هايي با  اي را، براساس مصاحبه مندي محله) اهميت رضايت1984فرد (

و عوامل ديگر از قبيل ازدواج، كار،  مورد بررسي قرار داد. او توزيع رضايتمندي محلي12منطقه استاندارد آماري مادرشهري  10در 

ايسه نمود. او دريافت كه رضايتمندي زناشويي نخستين اولويت و زندگي مق خودكفايي، صميميت بين فردي براي رضايتمندي

اي دومين اولويت هستند كه بيشترين ارتباط قابل توجه را با رضايتمندي زندگي دارند. ترتيب اهميت بعد از آن  رضايتمندي محله

  (Fried, 1984).  كار، خودكفايي و صميميت بين فردي بوده است

اي موثر بر برداشت ساكنان از محله خود انجام  هاي محله بررسي دقيقي به منظور تعيين شاخص 1987در سال 13گرابر و شلتون 

ها در فرايند سنجش و ارزيابي كلي رضايتمندي از محله كردند. در يك  دادند. به عالوه آنها سعي در برقراري ارتباط اين شاخص

ها را در  نفر) دو مجموعه از متغيرها نشان داده شد. آنها تفاوت 305 (تعداد مطالعه مبتني بر مصاحبه به هريك از ساكنان شهر

هاي  جايي با استفاده از داده هاي قابل جابه هاي سنتي، آپارتمان و خانه رضايتمندي محلي بر اساس نوع مسكن از قبيل خانه

هاي  نمودند. ساكنان ويژگي بررسي 14شهرستان در منطقه پايدمونت، كاروليناي شمالي 11) ساكنان 1980-1981( هاي سال

شان هر دو را ارزيابي نمودند. بر مبناي اولين مجموعه، از مخاطبان خواسته شد كه به ارزشيابي  شان و رضايتمندي كلي محلي محله

ها و خصوصيات محله خود بر حسب معيار رضايتمندي بپردازند. در مجموعه دوم نيز از مخاطبان خواسته شده بود  كه  ويژگي
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11. Marans and Rogers  
12. Standard Metropolitan Statistical Areas 
13. Gruber and Shelton 
14.  North Carolina 



 

هاي منتخب با استفاده از مقياس افتراق معنايي ارزشيابي كنند. آزمون تحليل عاملي بر روي  ي خود را بر مبناي شاخص همحل

هاي جذابيت و گيرايي محله، خدمات عمومي و خدمات  جر به يك راه حل سه عاملي به نامامتيازات متغيرهاي مجموعه اول من

گيري شش عامل: صميمانه، عبور و مرور  ت متغيرهاي مجموعه دوم منجر به شكلتسهيالتي شد. همين تحليل بر روي امتيازا

وسايل نقليه يا سرو صدا، پاركينگ مناسب يا نگهداري خوب، فضاي بسته و منزوي، روشنايي يا حفاظت بيروني ضعيف و تفريح 

، به عنوان متغيرهاي وابسته عمل مي هاي رگرسيون رضايتمندي محله مناسب شد. هر دو راه حل عاملي مورد استفاده در تحليل

درصد) و مشخص شد كه جذابيت  37( ها نسبت واريانس تعيين شده در حد متوسطي بود كردند. در مورد اولين مجموعه از عامل

هاي سازنده عامل جذابيت شامل: مقدار فضاي باز و عمومي، آرامش، مكان مناسب پرورش  باشد. شاخص ترين عامل مي محله مهم

 كودكان، نزديكي به همسايگان، فضاي سبز و صميميت مردم بود. نسبت واريانس تبيين شده مجموعه دوم از عامل اول باالتر بود

هاي: دوستانه، همسايگان مهربان،  شد. عامل صميمانه شامل شاخص درصد). مهمترين عامل، عاملي بود كه صميمانه قلمداد مي 46(

 ،,1987Gruber and Shelton( راحتي، جذابيت و گيرايي و در نهايت دوستان است امنيت، مكان مناسب براي زندگي،

  ).1390رفيعيان،

(تعداد  هاي جمع آوري شده از اي و رضايتمندي زندگي را بر اساس داده ) رابطه بين رضايتمندي محله1992( همچنين آدامز

شان را  اي و رضايتمندي زندگي گويان رضايتمندي محلهمطالعه نمود. پاسخ 15نفر) بزرگسال در منطقه مادرشهر ديترويت1194

براساس عوامل مشخصي از قبيل همسايگان صميمي، مكاني مناسب براي زندگي، رضايتمندي سالمتي و رضايتمندي خانوادگي به 

 ,Adams)ي دارداي ارتباط مثبتي با رضايت از زندگ عالوه رضايتمندي كلي امتياز دادند. نتايج نشان داد كه رضايتمندي محله

1992).  

اي را بيان كردند،  محلههاي مرتبط با رضايتمندي  اي كه تعدادي از شاخص ) مطالعات رضايتمندي محله2006(16چپ من و لمبارد

اي را مقايسه كردند. خصوصيات افراد  هاي محله يات فردي خانوار و خصوصيات كيفيتو دو فهرست اصلي خصوصرا بررسي نمودند 

سرپرست ، وضعيت تاهل مرتبط با خانوارهاي محله شامل سن، نژاد، تحصيالت، جنسيتجمعيتي متداول - اجتماعي خانوار عوامل

نمايند.  يا مالك را منعكس ميمستاجر ها، مدت اجاره واحد مسكوني، وضعيت اجاره برحسب  بچهخانوار، درآمد خانوار، حضور 

) دسترسي به 2ط كالبدي ) محي1وب تشخيص دادن برحسب چهار بعد: فهرست دوم، كيفيت محله را، به عنوان ميزان عالي و خ

  فرهنگي محله تعريف كرده است -) ساختار اجتماعي4اي و  ) خدمات و تسهيالت محله3هاي فعاليتي مختلف  انواع گره

.(Chapman and Lombard, 2006)  
 كيفيت كه كند مي بيان زندگي كيفيت هاي شاخص بررسي براي اي پايه را رضايتمندي مدل از استفاده تايپه، تايوان )2008( 17لي

 جنبه هستند. بنابراين، كار اين كليد فردي ادراك و رضايتمندي و شود مي داده تشخيص افراد ذهني ادراك گيري اندازه با زندگي

 در كه معتقد است او شود. تنظيم ساكنان نظر ارزيابي و عادات ادراك، براساس بايد زندگي كيفيت گيري اندازه بررسي از مهمي

 در و است گرفته رضايتمندي موردآزمون قرار حوزه و انتخاب شده هاي عيني حوزه هاي ويژگي بين رابطه گذشته مطالعات

 فرصتي شهرها در زندگي كيفيت مطالعات بر تمركز .است شده پرداخته ها حوزه ديگر ذهني -عيني رابطه به كمتري هاي پژوهش

  (Lee, 2008:  1208). شود بررسي ذهني بعد تحقيق اين ها در رابطه اين تا است

هاي جامعه، ارزيابي محيطي واحد  (رضايتمندي) در ابعاد خدمات شهري، رضايتمندي از زندگي، ويژگي بررسي ابعاد كيفيت زندگي

نفر از  331شاخص را از ميان  21هاي مربوط به  هاي ذهني در قالب پرسشنامه داده همسايگي، تعلق محلي با استفاده از شاخص

دهد كه هر مولفه چند درصد از واريانس  ساكنان به منظور پيمايش جمع آوري نموده و با بكارگيري معادالت ساختاري نشان مي

دهد كه محل زندگي، زناشويي، سن، تحصيالت و درآمد قلمروهاي  نتايج اين مطالعه نشان مي دهد. كل كيفيت زندگي را نشان مي

                                                           
15. Detroit Metropolitan Area 
16. Chapman and Lombard 
17. Lee 



 

از محله بيشترين تاثير را بر  منديو رضايت ، تعلقات محليياجتماع شرايط عالوه بر آن، دهند. تاثير قرار مي مختلف رضايت را تحت 

  .رضايت از كيفيت زندگي دارند

  
        (Lee,2008:1210) منبع:منبع:منبع:منبع:، ، ، ، "ليليليلي"مدل كيفيت زندگي براساس ابعاد زندگيمدل كيفيت زندگي براساس ابعاد زندگيمدل كيفيت زندگي براساس ابعاد زندگيمدل كيفيت زندگي براساس ابعاد زندگي) ) ) ) 2222((((    شكلشكلشكلشكل

  

، كاروليناي  19اي اما متضاد در الگوي كاربري زمين پرتلند و شارلوت )، دو شهر با مشخصات جمعيتي قابل مقايسه2008( 18يانگ

اي در قالب  هاي پورتلند و شارلوت را توسط دو متغير فرم كالبدي و رضايتمندي محله هاي محله شمالي بررسي نمود. ويژگي

اي  سنجش قرار داد. اثرات شكل كالبدي بر رضايتمندي محلهمعيارهاي تراكم، اختالط كاربري، اتصال خيابان، اختالط مسكن مورد 

هاي ثانويه انتخاب شدند و در مقياس  متغيرها از مرور منابع و محدود كردن آنها استفاده از اطالعات قابل دسترس مجموعه داده

هاي  گيري استفاده شد. هم چنين از متغيرهاي كنترل شامل سنجه هاي سرشماري براي محاسبه و اندازه دادهمحله از منابع 

جايي، ادراك محله، مسكن) محله، بلوك و مسكن استفاده شد. در دو سطح  جمعيتي، جابه–ذهني و عيني (اجتماعي وضعيت 

. هم چنين از دو مدل خطي سلسله مراتبي براي هر ناحيه هاي افراد و بلوك طبقه بندي شد هاي محله و سطح ويژگي ويژگي

استفاده شد. در مدل اول فقط متغيرهاي سطح محله به كار رفت. در مدل دوم هم متغيرهاي سطح محله و افراد به كار رفت و 

كند. از طرف ديگر،  ياي توسعه فشرده را دنبال م اي مورد سنجش قرار گرفت. پرتلند به طرز سلطه گرانه ميزان رضايتمندي محله

كنند اجرا كرده است. در  رويي را تجربه مي هايي كه در حال حاضر مشكالت پراكنده هاي توسعه فشرده را در مكان شارلوت سياست

گيري اختالط  تري است. يانگ اختالط كاربري زمين دو شهر را با اندازه نتيجه، پرتلند در مقايسه با شارلوت، شهر فشرده

تري  مسكوني و غيرمسكوني و ساختار مسكن بر اساس نوع مقايسه نمود. پرتلند در مقايسه با شارلوت توسعه متراكمهاي  كاربري

دارد. همچنين اختالط كاربري زمين و اختالط نوع مسكن در پرتلند بيشتر از شارلوت است. يانگ رابطه مثبتي بين اختالط 

ابطه منفي در شارلوت پيدا كرد. به عقيده يانگ، پرتلند سيستم حمل و نقل رضايتمندي محلي در پرتلند، اما ر كاربري زمين و

روي قابل تشخيصي را  تواند راحتي و كيفيت محيط پياده يكپارچه مناسبي و طراحي شهري شديدا تحت كنترلي دارد. بنابراين مي

يح محتمل ديگر اين است كه منافع اختالط هايي در ارتباط با محيط فشرده ندارد. توض ال دهد. هرچند، شارلوت چنين مزيتانتق

هاي فشرده در  كاربري در پرتلند از مشكالت مرتبط با تراكم بيشتر، بيشتراست. هرچند، در مورد شارلوت، تعداد محدودي از محله

  .(Yang, 2008) هاي شهر توسعه يافته با تراكم بيشتر را به وجودآورند توانند مزيت شهر كم تراكم نمي
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اي در  كه عوامل محيط ساخته شده را كه مرتبط با رضايتمندي محله 1980) مطالعات تجربي از سال2010( 20همكارانالوجوي و

 محل ها و ه كسب و كار، مغازهبو نزديكي  نظر گرفته بودند، را خالصه نمودند. عوامل محيط ساخته شده در اين مطالعات: مجاورت 

يا گياهان سبز، فضاهاي باز،  كار، حمل و نقل عمومي، دسترسي به پاركينگ، تجهيزات تفريحي، روشنايي خيابان، ديد به طبيعت

عه، رضايتمندي سكونتي را در همچنين آنها در اين مطال. زدگي يا ونداليسم، ازدحام ترافيك، تراكم و مسكن عمومي بودند زنگ

هاي جذابيت (سيماي ظاهري، رسيدگي به  شهر مورد مقايسه قرار دادند. اين مقايسه با شاخصمسكوني و حومه -هاي تجاري محيط

پذيري  ظاهر، مرمت و نگهداري محله، تنوع سبك مسكن) آرامش (تردد كم اتومبيل، همسايگان آرام و بي سرو صدا)، زيست

هاي بزرگ (حياط پشتي، حياط شمالي)،  حياط سني)،(پويايي مردم، تعامالت همسايگان، همسايگان متفاوت از نظر نژادي، قومي و

و فضاهاي باز مركزي   امنيت (امن براي پياده روي، جرم و جنايت كم، ايمن براي بازي كودكان)، تنوع و اختالط كاربري (پارك

آنان دريافتند كه ). روها، پاركينگ ساخت (نور مناسب معابر، پيادهتجاري در طول مسير پياده)، زير براي تجمع مردم، كاربري

ترين عوامل رضايتمندي  تجاري بيشتر از ساكنان حومه شهر است و مهم - هاي مسكوني رضايتمندي سكونتي ميان ساكنان محيط

 ,.Lovejoy et al). هايي دارد را امنيت و جذابيت آن دانستند. به طور كلي در طول مطالعات انواع محيط ساخته شده شباهت

2012)  
، در حس محله به مثابه خانه، حس  22اي والد سيتي، فاماگوستا )، به ارزيابي اثرات رضايتمندي محله2010( 21مارانزاوكتاي و 

تفريحي، -هاي فرهنگي و تفريحي و شركت در رويدادهاي فرهنگي اي، با  استفاده و ارزيابي فرصت هاي محله تعلق، ويژگي

جتماع، حس تعلق، خصوصيات شهري و محيطي، دسترسي، جذابيت، تفريحي، امنيت، حس ا- رضايتمندي از مناطق فرهنگي

هاي اجتماع، مناسب بودن به عنوان مكاني براي زندگي،  هاي كالبدي، تميزي، سرو صدا، شدت و حجم ترافيك، ويژگي ويژگي

احد مسكوني انتخاب و 540مناسب بودن به عنوان مكاني براي پرورش كودكان، راحتي انجام امور پرداختند. بدين منظور مجموع 

شد و مصاحبه توسط يك دانش آموز آموزش ديده از يكي از ساكنان هر واحد انجام گرفت كه تنها قسمتي از اطالعات در تحقيق 

هايي درباره تاريخ سكونت، خدمات عمومي و حمل ونقل،  مورد استفاده قرار گرفت. عالوه بر متغيرهاي جمعيتي فهرست سوال

كودكان، مغازه، مشاركت اجتماعي، محله و همسايگان، قابليت نقل مكان مسكن و سكونتي، تفريحي بازي و مدرسه، پارك، محيط 

  ايمني، سالمت و تجهيزات مراقبت بهداشتي و ادراك مردم از كيفيت زندگي شهري تنظيم شد و مورد پرسش واقع شد.

 امنيت و يمشتمل بر ايمن 24سليمانيه، كردستان عراقشهر در دو محله  عامل چهار يبررسبه ، )2013( 23تائب رشيد و ديگران

باز)، خدمات  يساختمان، فضا ي(طراح (نرخ پايين جرم، حركت آزادانه در شب، نرخ پايين سرقت، مناسب بودن نور خيابان)، ظاهر

درون ي نزديك محله، تسهيالت بهداشت يها ماركت درون محله، مدرسه وپردر محله، تنوع مغازه و سارتباطي (شبكه  و تسهيالت

 يمحيط سكونت يرضايتمندي بررسپرداختند.  بودن همسايگان) يبا همسايگان، اجتماع ي(رابطه صميم محله)، وضعيت اجتماعي

به باال) در هر  الس 18(افراد خانوار 200كه در آن با مطالعه  26 )يان دبليو ا ي(باختر و محله جديد 25)ي(مالكند قديمي در محله

انتخاب  ياز فاكتورها يرابطه بين برخ يه بررسب SPSS پاسخگو) با استفاده از تكنيك اسپيرمن درنرم افزار 400(مجموعا  محله

 يپرسشنامه جمع آور ساكنين از محله پرداخته شده است. هم چنين در اين مطالعه اطالعات از طريق يمحله و سطح رضايتمند

  تايي ليكرت استفاده شده است. 5آنها از طيف  يگير ازهاند يشده و برا

        

 تعلقتعلقتعلقتعلق حسحسحسحس - - - - 4444
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 جاديا تعلق، حس مفهوم كهيبطور ،پردازد يم مكان با ونديپ در موجود يعاطف و ياحساس يها مؤلفه مطالعه به يمكان تعلق هينظر

 ها مكان با يعاطف و ياحساس يوندهايپ جاديا به مردم ه،ينظر نيا برطبق .است شده فيتعر مكان و فرد نيب مثبت يعاطف ونديپ

 همراه به آنها يتيهو يها جنبه يبرخ و طيمح به نسبت شان يابيارز افراد، تيرضا زانيم با وندهايپ نيا .ورزنديم مبادرت

 ;Giuliani &Feldman, 1993)است ارتباط در ياجتماع يها شبكه و محله در مشاركت سكونت، زمان مدت مانند ينيع ييارهايمع

Altman & Low, 1992, 87-90).  

 ابعاد در عاطفي پيوندهاي به صورت تعلق حس. است مكان و فرايند فرد، بعد سه داراي مكاني تعلق)، 2010( 27و گيفورد اسكنل

 صورت تواند به يم و آيد مي وجود به اتاق و خانه محله، مانندكشور، شهر، مختلف هاي مقياس در تعلق مكاني .دهد مي رخ مذكور

  .گردد ايجاد رفتاري و يا شناختي عاطفي، فرايند يك صورت به و يا فيزيكي اجتماعي محيط در گروهي، يا فردي

 افتد يم اتفاق يزمان ،يمكان تعلق و يعاطف ونديپ ،يوابستگ كه است استوار امر نيا بر تعلق هينظر كه كرد انيب توان يم يطوركل به 

 تعلق نكهيا احتمال شود، داده پاسخ شتريب انتظارات و ازهاين به هرقدر و باشد شده نيتام طيمح آن ياهال يازهاين و انتظارات كه

 كي يهنگام دهد يم نشانتعلق  حس نهيزم در شده مطرح اتينظر يبررس. است شتريب ابدي شيافزا رامونشانيپ طيمح به نيساكن

 با را آن گريد يسو از و دهد، پاسخ خود انتظارات و ازهاين به آن قيطر از بتواند سو كي از كه كند يم دايپ تعلق موضوع به فرد

 .)Scannell & Gifford, 2010( دينما يابيارز "خود" از شده ساخته يذهن يالگوها

 .انجامد يم طيمح با متقابل ارتباط و يكينزد حس جاديا به تينها در ن،يساكن يذهن يها جنبه بر يطيمح ادراك نيا مثبت ريتاث 

 در و گردد يم طيمح و نيساكن نيب مثبت يوندهايپ جاديا به منتج كه بوده تيرضا احساس ينوع وجودآورنده به ادراكات نيا

 و مكان به يدسترس نحوه فرد، يقبل تجارب به وابسته خود شده، جاديا حس نيا .انجامد يم آنها در تعلق حس جاديا به تينها

  ).1393 چرخچيان،( است محيط كيفيت بر مبتني و بوده آن در موجود يتيفعال يالگوها

و هويت  شوند كنند با آن جامعه شناخته مي اند كه ساكناني كه احساس تعلق به  يك اجتماع را مي تحقيقات قبلي اظهار داشته

كه  از اين حيث  شان رضايتمندتر هستند. و در نتيجه عموما از روابط اجتماعي و محيط كالبدي (Mellor et al., 2008)يابند  مي

 ;Bardo,1976; Bardo and Bardo, 1983; Bardo and Hughey, 1984)شود  منجر به سطح رضايتمندي سكونتي باالتري مي

Young et al., 2004).  

سطح همچنين (Grillo et al., 2010; Hughey and Bardo, 1987)  يابد با احساس تعلق فرد، فرد با اجتماع  بيشتر پيوستگي مي

كه  (Aiello et al., 2010).دهد سطح رضايتمندي سكونتي را تحت تاثير قرار مي ،كند پيوستگي كه فرد با اجتماعشان احساس مي

 Grillo et al.,2010)   .(Bonaiuto etشان توصيف شده است اين پيوستگي به عنوان پيوند بين افراد و محيط اجتماعي و كالبدي

al.,1999;  
  

        وش شناسي پژوهشوش شناسي پژوهشوش شناسي پژوهشوش شناسي پژوهشرررر - - - - 5555
محدوده  است. شده واقع شميران قديم ي جاده شرق اين محله در. است تهران شهرداري 7 منطقه 5 ناحيه در واقع ارامنه محله

شيرازي و از جنوب خيابان شيخ صفي  اتوبان صياد غرب به بزرگراه امام علي، از ابان سبالن شمالي، از شرقبه خي محله از شمال

 دو وجود ديگر سوي از و ارامنه متري ده قديمي خيابان وجود سو يك از ارامنه، نام به  محله اين گذاري نام دليلشود.  منتهي مي

اين محله در تقسيم بندي جديد شهرداري در سال  .است بوده خيابان اين در ارامنه اقليت سكونت وارامنه  ي مدرسه و كليسا

  از محله ارامنه الف و ب به محله ارامنه تغيير نام داده است. 1394

 ،نيافتگي توسعه  از نشان بافت محله بودن تو در تو و فشردگي و باريك طوالني و بست بن هاي كوچه هاي محله در بسياري از بخش

ها و  دفاع و نامناسب بودن روشنايي محله منجر به ناامني كوچه و همچنين وجود فضاهاي بي و فرسودگي محله دارد ازدحام

هاي نيروي انتظامي دو  با افزايش گشتدر طي چند سال اخير  .با اين حال بافت محله رو به نوسازي رفته است ها شده است خيابان
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يافته است ولي سرقت از خودرو و موتور  محسوسي حله كاهشآسيب معتادان خياباني و خريد و فروش مواد مخدر در سطح اين م

آشفتگي و سيماي زشت بصري در اين محله همچنان باالست با توجه به اينكه بسياري از واحدهاي مسكوني فاقد پاركينگ هستند. 

جايي جمعيتي را در  ه جابهعبور بزگراه صياد و امام علي از اين محل را نازيبا نموده است.قديمي محله  هاي بسياري از ساختمان

پايين  در اين محله رهنگي، ورزشي، تفريحيي ف انهتراكم باالي جمعيت سطح سر با توجه بهسطح محله به همراه داشته است. 

است. مهاجر پذير بودن اين محله از معضالتي است كه ميزان حس تعلق را در ميان ساكنان به شدت پايين آورده است. از نظر 

  كنان اين محله همچنان بدنامي و شهرت بد خود را در اذهان دارد. برخي از سا

  

  

        شهرداري تهرانشهرداري تهرانشهرداري تهرانشهرداري تهران    7777منطقه منطقه منطقه منطقه     5555در ناحيه در ناحيه در ناحيه در ناحيه     ) موقعيت محله ارامنه) موقعيت محله ارامنه) موقعيت محله ارامنه) موقعيت محله ارامنه3333شكل (شكل (شكل (شكل (

  

 كه دهند مي تشكيلارامنه   محله دانشجويي) در خوابگاه و سربازخانه از (غير گروهي و ساكن معمولي خانوارهاي آماري را جامعه

  . است شده مشخص محله در بلوك تفكيك به و ايران آمار مركز 1390 سال اساس سرشماري بر خانوارها اين آمار

 نرم در كار روش. است گرفته صورت پاور جي افزار نرم از استفاده با» پاور جي« اساس بر كه است گونه نمونه بدين حجم تعيين

هاي  گروه بين ميانگين تفاوت بزرگي يا اثر اندازه و رفته كار به آماري آزمون نوع ها، داده تحليل براي نياز مورد آماري افزار قدرت

 135 الزم نمونه حجم متوسط درصد، 95 داده تحليل براي الزم آماري قدرت اينكه به توجه با. است شده تعيين نمونه حجم نمونه،

  . است شده تعيين خانوار

 و وجود ندارد هاآن بين از تصادفي گيري نمونه امكان نيست، موجود تهران شهر در ساكن خانوارهاي كليه فهرست اينكه به توجه با

 تعداد به با توجه گيري نمونه محله، هاي بلوك تعداد و نمونه حجم به توجه با. كرد استفاده گردشي بلوك نظير هايي تكنيك از بايد

 19 كد اساس مرحله بر در موجود هاي بلوك بندي دسته با كه ترتيب بدين. است گرفته صورت بلوك هر در موجود خانوارهاي



 

 است شده انتخاب گيري براي نمونه منتخب بلوك عنوان به است، داشته را خانوار حجم بيشترين بلوكي دسته، هر در بلوك، رقمي

 از نهايتاً. است شده مشخص هر بلوك در الزم نمونه تعداد محله، منتخب هاي بلوك در ساكن خانوار تعداد با متناسب نهايتاً و

  .است شده مشخص هر بلوك در گيري نمونه فاصله الزم، نمونه تعداد بر بلوك هر در موجود خانوارهاي تعداد تقسيم

 (گويه هاي مثبت و منفي) نارضايتي احساس و رضايتمندي ميزان مبناي بر كه رضايتمندي سؤاالت حاضر، پژوهش پرسشنامه در

 نهايت در. است شده مطرح سؤال 4 حداقل با شاخص هر و گرفت قرار پرسش مورد ليكرت، تايي پنج طيف اساس بر هايي پاسخ با

 سبب امر اين. شد گرفته نظر در نظر مورد شاخص به شده داده امتياز منزلة به)  شدن همسو از پس( سؤاالت از دسته هر ميانگين حسابي

 و است بوده منازل در نامه پرسش كردن پر اطالعات، آوري جمع روند .باشد واقعيت به عدد ترين نزديك سؤاالت پاسخ ميانگين شد خواهد

  .شد استفاده خطي متغيرة چند رگرسيون و عاملي تحليل انجام براي spss افزار نرم كمك با ها نامه پرسش اين از شده برداشت اطالعات

  

  تحليلتحليلتحليلتحليل    وووو    تجزيهتجزيهتجزيهتجزيه - 6
 از رضايتمندي با ها آن ارتباط كردن مشخص براي محلهزندگي در  كيفيت در بررسي مورد متغيرهاي زياد تعداد علت به ها نامه پرسش نتايج

 اكتشافي، عاملي تحليل روش طريق از ابتدا بنابراين،. ندارد وجود مرحله يك در متغيره چند رگرسيون تكنيك از گيري بهره امكان محله،

   .شد مشخص حس تعلق در عوامل تأثيرگذاري يزانم خطي متغيرة چند رگرسيون از استفاده با و شدند خالصه عامل چند در متغيرها

 متغيرهاي بين روابط ماهيت دربارة تحقيق منظور به و هم با مرتبط اما مختلف، هاي شاخص از تعدادي براي كه است مفهومي عاملي تحليل

 از تعدادي برحسب توان مي را متغير مجموعة يك آيا كه است مطلب اين تعيين روش اين از اصلي كاربرد. ودر مي كار به معين مجموعه يك

هاي  هاي آماري براي تجزيه و تحليل داده يكي از روش روش اين. است ويژگي يا صفت چه معرف عوامل از يك هر و كرد توصيف ها عامل

هاي اصلي از بين  كه داده ها به عوامل اصلي است به نحوي ها و تبديل آن باشد. هدف از تحليل عاملي خالصه سازي داده زياد مي

  ).6: 1390(زبردست،  نروند

  : از است عبارت متغيرها كردن خالصه براي اكتشافي عاملي تحليل اجراي مراحل

  .آنها براي همبستگي ماتريس تدوين و ها داده آوري جمع متغيرها، شناسايي .1

  : اوليه عاملي حل راه انتخاب .2

  : شود مي برآورد زير فرمول پاية بر شده مشاهده متغيرهاي اصلي هاي نمره خطي تركيب طريق از كه است جديدي متغير عامل،

  ):1( فرمول
 Fj=∑WjiX i=Wj1X1+Wj2X2+…+WjpXp  

  .متغيرهاست شدة استاندارد آن رد  كه W و متغيرها تعداد معرف P عاملي، بار ضرايب بيانگر ها W آن در كه

 تحليل از شده انتخاب هاي عامل. كنند مي كمك ها داده مجموعة در هماهنگي و ثبات تفسير به كه اند نظري يا فرضي اي  سازه عوامل اين

   : باشند داشته را زير شرايط بايد اكتشافي عاملي

   باشد؛ يك از بيش بايد عوامل از كدام هر ويژة مقدار •

   كنند؛ تعريف را پديده درصد 60 از بيش بايد شده گرفته نظر در عوامل مجموع •

  .نندك تبيين را پديده معيار انحراف درصد 10 از بيش  تنهايي به بايد عوامل از كدام هر: تر دقيق تفسير براي •

  : تفسير و دوراني رخشچ .3

 روش بهترين مطالعات، نوع به توجه با ها، روش اين ميان در. گيرد مي شكل تحليل، تسهيل و آنها كردن تر خاص عوامل، كردن ساده منظور به

  .است شده استفاده روش اين از نيز مقاله اين در كه است وريمكس دوران روش شود، مي تلقي استاندارد كه چرخشي

  : آنها مقايسة براي نياز مورد هاي مقياس ساخت و نهايي عوامل استخراج .4

 نامگذاري عوامل ، متغيرها با ها آن ارتباط و عوامل از يك هر امتيازهاي به توجه با و حذف 3/0از  كمتر امتيازهاي دوران، انجام از پس

 بر و عامل هر در ها آن قرارگيري نحوة دارند، نظر مورد عامل با را همبستگي بيشترين كه متغيرهايي نوع به توجه با نامگذاري.  شوند مي



 

 مجموع از كه اي معادله آن اساس بر  تا  گيرد مي قرار متغيره چند رگرسيوني تحليل در كار حاصل. گيرد مي شكل موضوع، ادبيات اساس

  .آيد دست به است، محله از رضايتمندي و زندگي كيفيت هاي عامل

  

        ارامنهارامنهارامنهارامنه    محلهمحلهمحلهمحله    دردردردر    زندگيزندگيزندگيزندگي    كيفيتكيفيتكيفيتكيفيت    مهممهممهممهم    عواملعواملعواملعوامل - - - - 1111- - - - 6666

 وريماكس متعامد چرخش روش و اصلي اي  ؤلفهم به تجزيه مدل از استفاده با محله درزندگي  كيفيت معيارهاي به مربوط متغير 57 تعداد

  : گيرد انجام ها داده روي آزمون 2 بايد عاملي، تحليل براي ها داده بودن مناسب بررسي براي. است شده ه استفاد عوامل استخراج براي

 يك تا صفر بين عددي آزمون اين حاصل خير؟ يا است كافي تحليل براي ها نمونه تعداد آيا كه است آن كنندة مشخصKMO 28 آزمون - 1

  .باشد 6/0 مساوي يا تر بزرگ بايد عدد اين كرد استفاده عاملي تحليل براي گيري نمونه يك هاي داده از بتوان آنكه براي. است

 و 100 اطمينان فاصلة با بارتلت آزمون نتايج KMO با. شود استفاده منظور اين براي 29بارتلت آزمون از بايد كه ها داده بين همبستگي - 2

 مجموع و درصد يك از بيش عوامل از كدام هر ويژة مقدار. اند مناسب امليع تحليل براي ها داده و قبول قابل 6/0 از بيشتر و 0,635 مقدار

 درصد 10 از بيش تنهايي به عوامل از كدام هر كه كرد ذكر بايد البته. كنند مي تفسير را پديده درصد از 66 از بيش شده گرفته نظر در عوامل

 مشكل بسيار سوم شرط برقراري شوند، مي برقرار عاملي تحليل در اول شرط 2 آنكه به توجه با كه كنند نمي تبيين را پديده معيار انحراف

 سبب بدين كه شود نمي برقرار نيز دوم شرط ندارند، را سوم شرط كه هايي عامل حذف با ديگر، سوي از. دانست حتمي را آن توان نمي و است

  .كرد پوشي چشم سوم شرط از بايد

  

 بارتلتبارتلتبارتلتبارتلت    وووو    KMO    آزمونآزمونآزمونآزمون ))))1111((((    جدولجدولجدولجدول

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .635 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2652.423 

Df 300 
Sig. .000 

  

  )2 جدول(. شد خالصه عامل 4 در نمونه، حجم كل در محله، در زندگي كيفيت متغيرهاي اساس، اين بر

        

        كيفيت زندگي در محله حاصل از تحليل عامليكيفيت زندگي در محله حاصل از تحليل عامليكيفيت زندگي در محله حاصل از تحليل عامليكيفيت زندگي در محله حاصل از تحليل عامليعوامل عوامل عوامل عوامل ماتريس ماتريس ماتريس ماتريس ) ) ) ) 2222جدول (جدول (جدول (جدول (

        عواملعواملعواملعوامل        متغيرمتغيرمتغيرمتغير

1111        2222        3333        4444        

  0/465      0/585  محله در بار تره و ميوه ميدان

       0/628  مجاور محله يا محله در الكترونيك خدمات دفتر

  محله در واحد شركت هاي اتوبوس
0/739 

-

0/342  
0/412    

       0/668  محله در گردشي يا خطي هاي تاكسي

       0/656  مجاور محله يا محله در نشاني آتش

  0/306-     0/390  محله در عمومي كتابخانه

  0/326-    0/378 0/571  محله در فيلم نمايش سالن يا سينما

       0/733  محله در...)  و هنري( آموزش هاي كالس

      0/672 0/386  محله در حسينيه يا تكيه مسجد،

        0/549  محله در هاي بوستان يا پاتوق پارك،

                                                           
28. Kaiser-Meyer- Olkin Measure 
29. Bartlett 



 

  محله در خريد مركز يا پاساژ
0/465  

-

0/309  
    

  0/350-    0/312  0/848  محله در منظوره چند ورزشي سالن

  0/432-    0/443  0/855  پاركي ورزشي امكانات و روباز ورزشي زمين

  محله در كودكان بازي زمين
0/646 

-

0/309  
    

     0/336   منزلتان خيابان يا كوچه آسفالت

    0/716   شما خيابان يا كوچه نظافت وضعيت

    0/578   تان خيابان يا كوچه از زباله حمل

   0/638   محله در همسايگان بين روابط

    0/437   منزل به منتهي مسيرهاي در محله روهاي پياده كيفيت

    0/307   اي محله مسايل حل براي شده شناخته و معتمد افراد

    0/315   )فرهنگي و قومي لحاظ به( محله مردم بودن دست يك

     0/358   محله ترافيك

     0/496   فراغتي و تفريحي امكانات

     0/366   سبز فضاي

    0/481   شب در محله معابر روشنايي وضعيت

     0/698   صوتي آلودگي وضعيت

  0/489   0/350-  منازل از سرقت

 0/792 0/338    )زورگيري( افراد از يا سرقت و خودروها از سرقت خودروها، سرقت

 0/707   0/320-  محله در روز در دختران و زنان امنيت

 0/331 0/381    )شب 12 تا هوا تاريكي از بعد( شب در تردد براي دختران و زنان امنيت

 0/361     محله هاي خيابان در تردد هنگام ها سواره و خودروها مقابل در كودكان امنيت

  0/489      محله در تردد هنگام خالفكاران مقابل در كودكان امنيت

 0/579 0/310  0/461  )110 پليس يا كالنتري( نياز صورت در انتظامي نيروي ماموران موقع به حضور

  0/622    محله در معتاد افراد

  0/361-    محله در )جوانان بين دعوا( شرور و اوباش و اراذل

  0/621    محله در متكديان

 0/446 0/352    زورگيري

 0/335- 0/505    محله در ها خواب كارتن

  0/725    محله در مخدر مواد فروشندگان

  0/493    محله در نابسامان و ريخته هم به هاي خانواده

  0/505    خياباني زنان  پاتوق

        

، باتوجه به بار عاملي آنها به صورت زير دسته بندي و  SPSSچهار عامل معرفي شده در نرم افزار براساس خروجي تحليل عاملي، 

  :نام گذاري شده است

  

        استخراجياستخراجياستخراجياستخراجي    هايهايهايهاي    عاملعاملعاملعامل    توسطتوسطتوسطتوسط    شدهشدهشدهشده    تبيينتبيينتبيينتبيين    واريانسواريانسواريانسواريانس    مقدارمقدارمقدارمقدار ))))3333جدول (جدول (جدول (جدول (



 

        

        

        در محله ارامنهدر محله ارامنهدر محله ارامنهدر محله ارامنه    رابطه كيفيت زندگي و حس تعلقرابطه كيفيت زندگي و حس تعلقرابطه كيفيت زندگي و حس تعلقرابطه كيفيت زندگي و حس تعلقتحليل تحليل تحليل تحليل  ----2222----6666

به عنوان متغير وابسته در  حس تعلق به محلهبه منظور اين تحليل، هر كدام از عوامل استخراجي به عنوان متغير مستقل و ميزان 

كلي  سؤالاز نتايج  حس تعلقنظر گرفته شده و بدين منظور براي متغيرهاي مستقل از امتيازهاي عاملي نرمال شده و براي ميزان 

  استفاده شده است. 30استفاده گرديد. در تحليل رگرسيون از شيوه داخل شدن حس تعلقدر مورد ميزان 

        

        ننننخالصه مدل رگرسيوخالصه مدل رگرسيوخالصه مدل رگرسيوخالصه مدل رگرسيو    ))))4444((((    جدولجدولجدولجدول
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .425a .181 .166 .56885 1.680 

  

اين مبنا ضريب  بر شود. در بررسي همواري مدل، شيوه داخل شدن كه شامل تمامي عوامل استخراجي است، پذيرفته مي

برآورد گرديده است. ضريب  166/0شده  يلتعدو همچنين ضريب تعيين  R2 (181/0و ضريب تعيين R (425/0 )همبستگي مدل (

) توسط متغيرهاي مستقل (عوامل استخراجي) قابل حس تعلقدهد كه چه ميزان از تغييرات متغير وابسته (ميزان  تعيين نشان مي

  .تاستوضيح است. مقدار باالي ضريب تعيين نشان از مناسب بودن مدل براي تحليل رگرسيون 

  

        ANOVAa     تحليل واريانستحليل واريانستحليل واريانستحليل واريانس    ))))5555((((    جدولجدولجدولجدول
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 15.417 4 3.854 11.911 .000b 
Residual 69.895 216 .324   

Total 85.312 220    

  

 sig). در تحليل حاضر 138:  1389(مؤمني،  تحليل واريانس رگرسيون به منظور بررسي وجود رابطه خطي بين متغيرهاست

شود. همچنين اختالف ميان مجموع  ييد ميتأدرصد بوده پس فرض خطي بودن مدل  5) كمتر از Fداري آماره  يمعنسطح (

كند كه مدل براي بسياري از تغييرات در متغير وابسته در نظر گرفته  مربعات رگرسيون و مجموع مربعات باقيمانده مشخص مي

  است. شده

  

        ضرايب رگرسيونضرايب رگرسيونضرايب رگرسيونضرايب رگرسيون    ))))6666((((    جدولجدولجدولجدول

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) .536 .130  4.120 .000 

 000. 3.733 230. 135. 503. امكانات و خدماتامكانات و خدماتامكانات و خدماتامكانات و خدمات

 035. 2,234 058. 184. 172. وضعيت عمومي محلهوضعيت عمومي محلهوضعيت عمومي محلهوضعيت عمومي محله

 000. 5.315 327. 164. 870.- اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعيآسيب هاي آسيب هاي آسيب هاي آسيب هاي 

 033. 2.141 132. 180. 386. امنيتامنيتامنيتامنيت

  

                                                           
30-Enter 

 مولفه يا عاملمولفه يا عاملمولفه يا عاملمولفه يا عامل
 مقدار ويژه نخستينمقدار ويژه نخستينمقدار ويژه نخستينمقدار ويژه نخستين

 درصد تجمعي واريانسدرصد تجمعي واريانسدرصد تجمعي واريانسدرصد تجمعي واريانس واريانس(درصد)واريانس(درصد)واريانس(درصد)واريانس(درصد) كلكلكلكل

 23,722 23,722 3.795 امكانات و خدمات محلهامكانات و خدمات محلهامكانات و خدمات محلهامكانات و خدمات محله

 44,762 21,040 3.366 محلهمحلهمحلهمحلهوضعيت عمومي وضعيت عمومي وضعيت عمومي وضعيت عمومي 

 55,757 10,995 1.759 هاي اجتماعي محلههاي اجتماعي محلههاي اجتماعي محلههاي اجتماعي محله    آسيبآسيبآسيبآسيب

 66,584 10,828 1,732 امنيت در محلهامنيت در محلهامنيت در محلهامنيت در محله



 

باشد.  يمها  كننده ميزان اهميت هر كدام از آن يينتعمبناي جدول ضرايب، ضرايب بتاي استاندارد هر كدام از متغيرهاي مستقل،  بر

) به ازاي تغيير به اندازه يك انحراف معيار در متغير مستقل حس تعلقدهنده ميزان تغيير متغير وابسته (ميزان ، نشانBetaوزن 

درصد است بنابراين نيازي به خارج  5آزمون تساوي ضرايب رگرسيون و مقدار ثابت با مقدار صفر، كمتر از  sigجا كه  است. از آن

ترين  يشبيرگذارند. بر اين مبنا تأثمتغير مستقل بر متغير وابسته  4به عبارت ديگر هر ؛ كردن هيچ يك از معادله رگرسيون نيست

با » امكانات و خدمات«، سپس عامل -)870/0با ضريب بتاي استاندارد (» هاي اجتماعيآسيب«، عامل حس تعلقير را بر ميزان تأث

وضعيت عمومي «) و در نهايت عامل 386/0با ضريب بتاي استاندارد (» امنيت«)، سپس عامل 503/0ضريب بتاي استاندارد (

  ) دارند. 172/0با ضريب بتاي استاندارد (» لهمح

        

        و پيشنهاداتو پيشنهاداتو پيشنهاداتو پيشنهادات    گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه - - - - 7777

 از يكي كه آنجا از. است ارتباط درزندگي  كيفيت جمله از ديگر با موضوعات كه است موضوعي محله در زندگي از رضايتمندي

 ارتقاي به هدف اين به نيل براي بايد است، آنان زندگي محيط از ساكنان رضايتمندي ميزان بردن باال شهري ريزان برنامه اهداف

 اين دريافت، توان مي كيفيت زندگي (رضايتمندي از زندگي) و حس تعلق آنچهبا در رابطه كرد.  توجهزندگي  كيفيت مختلف ابعاد

 و است شده برده نام تعلق ايجاد حس در عامل ترين ضروري عنوان به محيط از رضايتمندياز شده،  مطرح نظريات همه در كه است

 آن به تعلق و هاي مسكوني محيط رضايت از ميزان بين مطالعات از برخي در حتي بطوريكه تعلق داراست حس با را رابطه بيشترين

  .شوند نمي قائل تمايزي

 از شده تشكيل رگرسيون مدل. داردمحله  در زندگي كيفيت با مستقيمي ارتباط ه ارامنهمحل در حس تعلق دهند مي نشان نتايج

حس  يعني وابسته متغير تغييرات از درصد 66 مستقل متغيرهاي منزلة به عاملي، تحليل از شده استخراج زندگي كيفيت هاي عامل

 و امكانات« عامل سپس ،-)870/0( استاندارد بتاي ضريب با »هاي اجتماعي آسيب «عامل همچنين،. كردند توصيف را تعلق

 وضعيت« عامل نهايت در و) 386/0( استاندارد بتاي ضريب با »امنيت« عامل سپس ،)503/0( استاندارد بتاي ضريب با »خدمات

اين  در بيانگر آن است كه نيز امر اين .داشتند حس تعلق در را تأثير بيشترين ) 172/0( استاندارد بتاي ضريب با »محله عمومي

 و مطالعه مورد محدودة شرايط به توجه بادر پايان پيشنهاداتي  .دارند نامناسبي وضعيت اجتماعيو  كالبدي هاي شاخص ،محله

 ساكنان ارائه شده است: تعلق حس افزايش آن تبع به و زندگي كيفيت سطح منظور ارتقايبه  ساكنان پيشنهادهاي برخي

  

        پيشنهادات به منظور ارتقاء كيفيت زندگي و افزايش حس تعلق در محله ارامنهپيشنهادات به منظور ارتقاء كيفيت زندگي و افزايش حس تعلق در محله ارامنهپيشنهادات به منظور ارتقاء كيفيت زندگي و افزايش حس تعلق در محله ارامنهپيشنهادات به منظور ارتقاء كيفيت زندگي و افزايش حس تعلق در محله ارامنه    ))))7777((((    جدولجدولجدولجدول

        سياستسياستسياستسياست راهبردراهبردراهبردراهبرد هدفهدفهدفهدف

امنيت امنيت امنيت امنيت 

    - - - - كالبديكالبديكالبديكالبدي

        محيطيمحيطيمحيطيمحيطي

 -هاي كالبدي ارتقا شاخص

محيطي و كيفيت محيط 

  سكونتي

(ميادين ميوه و تره بار، افزايش و تقويت خدمات پايه و احداث بازارچه، مراكز خريد روزانه  -

  تر اي مثل شهروند) در محدوده محله در فواصل مناسب هاي زنجيره فروشگاه

سطح محله با استفاده از فضاهاي خالي در سطح محله جهت  توسعه پارك و فضاي سبز در -

  افزايش سرانه سبز محله

هاي ورزشي، آموزشي و تفريحي  هاي غيرمسكوني با ايجاد كاربري افزايش سرانه كاربري -

  بويژه احداث مراكز فرهنگي از جمله سينما، فرهنگسرا

و سالخورده جهت دسترسي پياده  و تسهيالت ويژه براي افراد معلول در نظر گرفتن امكانات -

  به فضاهاي غيرهمسطح موجود در محدوده

  ساماندهي وضعيت ترافيك خيابان خواجه نظام و سبالن شمالي -

  هاي اتوبوس  تجهيز محله به ايستگاه -

تعريض معابري كه از عرض مناسبي برخوردار نيستند جهت تسهيل تردد وسايل نقليه و  -

  جلوگيري از ترافيك



 

  اد تعادل و توازن ميان فضاهاي باز و مصنوع با كنترل تراكمايج -

  حفظ تراكم ساختماني و جمعيتي محله به منظور رعايت ظرفيت قابل تحمل محله -

  هاي اصلي محله ها در حاشيه خيابان جلوگيري از توقف اتومبيل -

ر استفاده از ي فرهنگي، ورزشي، آموزشي و... به منظو احداث و طراحي فضاهاي چند منظوره -

  هاي سني مختلف فضا در تمام ساعات با قابليت جذب گروه

  هاي خدماتي در كنار فضاهاي محلي مانند بوستان تهراني ايجاد دكه -

  هاي سني و فرهنگي در پارك و فضاهاي سبز محلي ايجاد جذابيت براي تمامي گروه -

كنند (سفره خانه ميدان نامجو،  كن را جذب ميامحلي و سهايي كه افراد غير حذف كاربري -

  )محله حمام عمومي، پارك غير فعال بوستاني و آسيب خيز

  ها و مسيرهاي بدون ديد ها و كنج خودداري و حذف گوشه -

  ها به منظور افزايش نظارت ساكنان هاي مقياس محلي در سطح كوچه فعال شدن مغازه -

  متر نباشد.  100ها بيشتر از  طول بن بست -

متر نباشد و اصالح  100هاي شهري بيش از  ها از انتهاي خيابان بن بست يا كوچه فاصله -

  گردد.

  ها  جلوگيري از ترافيك عبوري از كوچه -

  افت محله است. بجلوگيري از احداث هرگونه بنا كه مغاير با روحيه اجتماعي حاكم بر  -

د و غيرفعال هستند هايي كه سيماي كالبدي نامناسبي دارن و بازسازي ساختمان حذف -

  )، سينما دور ميدان نامجو(مدرسه ارامنه

افزايش همخواني بين نماهاي قديم و جديد بويژه در طراحي نماها و كاربرد مصالح  -  

  ساختماني

  ها به منظور افزايش زيبايي و جذابيت محله ترغيب نماسازي ساختمان -

ها و تعميرگاه  سكونتي (انتقال كارگاههاي ناسازگار با نواحي  جلوگيري از استقرار كاربري -

  خودرو به خارج از سطح محله)

استفاده از عناصر طراحي ماندگار در فضاهاي عمومي جهت افزايش خاطره انگيز بودن   -

  هاي ارزشي محله گيري از المان محله از جمله هويت بخشي به ميدان نامجو با بهره

  ساماندهي فاضالب سطحي واحدهاي مسكونيها و ارتقا بهداشت محله با  رفع آلودگي -

افزايش نظارت و حضور 

  ساكنان در عرصه عمومي

  تشويق افراد به استفاده از مسير پياده براي دسترسي به نيازهاي روزانه -

  ايجاد تجهيزات مبلمان شهري و فضاي مناسب براي تعامالت اجتماعي -

  ا به مكث و توقفكاستن از سرعت ساكنان در سطح محله و تشويق آنه -

  اجتناب از فضاهاي تك عملكردي يا در انحصار افراد خاص  -

افزايش تعداد استفاده كنندگان از فضاهاي عمومي، خصوصاٌ زنان و كودكان با ارائه امكانات  -

ها از جمله تجهيز امكانات در فضاهاي عمومي موجود (عناصر و مبلمان شهري از  به اين مكان

  ي و...) پارك تهراني به امكانات رفاهيقبيل نيمكت، آبخور

  هاي عمومي پرهيز از بدنه صلب و بسته در عرصه -  قابل روئت نمودن فضاها

  عدم ممانعت پوشش گياهي از ديده شدن -

كنترل رفتارهاي مخل -

  امنيت 

  

  

بدون نظارت مستعد جرم و بزه در خيز محله و ساماندهي فضاهاي  شناسايي نقاط آسيب -

هاي رها شده و تخريبي به صورت اقدامات  بويژه ساختمان - دفاع  هاي بدون تردد و بي مكان

  ذيل:

  هاي كم ديد، نور و پنهان حذف گوشه -1(



 

از بين بردن بستر رفتار  -

  مجرمانه

  هاي متروكه و ساخته نشده حذف و آسفالت نمودن اراضي و محدوده -2

  ژه معابر باريك)بهبود وضعيت روشنائي معابر درمحدوده بوي -3

هاي مواد مخدر، براي پيشگيري از  ها از آسيب آگاه سازي ساكنان در سطح مدارس و خانواده -

  اعتياد

هاي ترك اعتياد به منظور كاهش آسيب اعتياد با شناسايي افراد  ها و كلينيك ايجاد كمپ -

  مصرف كننده در سطح محله

  نورپردازي در نقاط مورد نيازتامين روشنايي با  -  افزايش امنيت در شب

  هاي تمام وقت در نقاط مورد نياز محله حضور فعاليت -

  هاي عمومي هاي فعال عرصه خصوصي در مجاورت عرصه استقرار بخش -

  عدم تداخل حركت سواره و پياده -  افزايش شرايط ايمني

  جلوگيري از ترافيك عبوري با اعمال تمهيدات الزم -

همبستگي و افزايش         احساس تعلقاحساس تعلقاحساس تعلقاحساس تعلق

  يكپارچگي

پذيري، تمايل به ماندن در محله و  باال بردن سرمايه اجتماعي، افزايش حس تعلق، مسئوليت -

  عدم ترك آن از طريق مشاركت ساكنان در ارائه طرح، اجرا و بهبود كيفيت محله

  ريزي صحيح در جهت حفظ تعلقات گروهي و همبستگي و وفاق جمعي برنامه -

  محلهافزايش سرزندگي  -
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