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1محمود محمدي  
 2رسول بیدرام

3يیزدآرزو ا  

 

ی مسکونی مطلوب شهر اصفهان از دید مدیران ارشد شهرداریها محیطسنجش             

 

 

 82/11/29 تاریخ پذیرش:               81/18/29تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 در زمینه های متنوع و متعدد مقاالت و کتابهای اخیر و نگارش  نگاهی به مباحث مطرح در ادبیات شهرسازی سال

باشد. در این پژوهش با  مفهوم میاین پردازان شهری به  نشانگر توجه متفکرین و نظریه« کیفیت محیط سکونت»

مسکونی مطلوب شهر و  های محیط کهشده های مسکونی مطلوب شهر اصفهان سعی بر آن  هدف تحلیل محیط

در راستای ارتقای کیفیت  هاییپیشنهاد و سپس شودشناسایی  ها محیطی تأثیرگذار بر کیفیت این ها شاخص

با که  شده آوریجمع مدیران ارشد شهرداریی تحقیق با پرسشنامه از ها دادهلذا . شده استمسکونی ارائه  یها محیط

تجزیه و  (SPSS افزار نرمدر ) ای خوشهی تاپسیس و تحلیل ها تکنیکبا استفاده از  وتحلیلی -توصیفی تحقیق روش

محیط  5به عنوان ترتیب بهرا  عباس آباد و دشتستانآباد، ناژوان، مهرمحالت آبشار،  تکنیک تاپسیس .اند شدهتحلیل 

 شهر اصفهان محالت مسکونی مطلوب ای خوشههمچنین نتایج تحلیل  .کند میمسکونی برتر در شهر اصفهان معرفی 

                                         
 ت علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان.ااستادیار شهرسازی، و عضو هی -8

 ت علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان.یاریزی شهری و عضو هاستادیار برنامه -9

  :izadi_arezoo@yahoo.comE-mail                              .اصفهانی تاریخی دانشگاه هنر ها نیه و بافتبدانشجوی دکتری مرمت ا -9

 

   
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر

پژوهشی فضای جغرافیایی-ی علمی فصلنامه  

05ی  سال پانزدهم، شماره  

414-461، صفحات 4931تابستان   
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ی مسکونی ها محیطاز میان عوامل مؤثر بر کیفیت  دهد.جای میگروه مختلف  4در های تحقیق از حیث شاخصرا 

های دسترسی به مجموعه عاملترین عامل و گی و رعایت بهداشت در محله به عنوان مهمپاکیز ، عاملمطلوب

با توجه به تأثیر عوامل مؤثر بر کیفیت در نهایت  آید.ترین عوامل به حساب میفرهنگی از کم اهمیت-تاریخی

 شده است.ارائه های مسکونی جهت ارتقای کیفیت در محیطبخش  7در  راهکارهاهای مسکونی مطلوب، محیط

 

 اصفهان. ، ایتاپسیس، تحلیل خوشهمدل  محیط مسکونی، ،کیفیت :هاواژه کلید

 

  مقدمه

 یشهر یهایطمح یبه جا یدجد یشهر یهاشدن بافت یگزیندوران معاصر و جا در یشهر یهاتحوالت بافت یروپ

 یهایطمح یریگبرخوردار شده است. روند شکل یافوق العاده یتاز اهم یشهر یهایطمح یگاه، نقش و جایمیقد

 یفرد یازهاین ییبوده است که پاسخگو یاشکل گرفته بودند؛ به گونه یطوالن یاکه در طول دوره  مییقد یمسکون

و  یطیمح یستز ی،اجتماع ی،در عوامل مختلف اقتصاد یرسد دگرگونی. اما به نظر مباشند ناساکن یو اجتماع

 داشته است نناساک یازهایبه ن ییدر پاسخگو ها آن ییبر کارا یقابل توجه یشهرها به طور عام، اثرات منف یکالبد

گردد.  ینمأساکنان در آن ت یستیاست که سالمت و بهز یسکونتگاه ،مطلوب یمسکون یط(. مح95 :8915 ،یزی)عز

ی ها محیط، نحوه خدمات رسانی اجتماعی، چگونگی سلسله مراتب در کاربری مطلوبیتبر ثر ؤاز جمله عوامل م

عمده و خدماتی شهر، امنیت اجتماعی در فضاهای شهری، نحوه دسترسی به فضاهای شهری، مکان قرارگیری 

های مختلف در شهر، د بخشها و فضاهای اصلی شهری در بستر شهر، محیط زیست شهری، عملکرکاربری

  .(49-91: 8928)ایزدی،  باشد می ساکنان و ....   میی در جریان شهر، توجه به هویت و فرهنگ بوها فعالیت

های مدیریت و ، تدوین استراتژیها نابندی مکها، رتبهتواند به ارزیابی سیاستنتایج مطالعات کیفیت زندگی می

های قبلی و تواند برای بازشناسی استراتژیهای کیفیت زندگی میهمچنین یافتهریزی شهری کمک کند. برنامه

عالوه بر این، مطالعات کیفیت زندگی به  .(917: 9111، 4)لی آینده استفاده شود ریزی برنامهی ها طراحی سیاست

 های تورشهروندان در زندگی، تأثیر فاکی ها دار، علل نارضایتی مردم، اولویت شناسایی نواحی مسأله

 شهر اصفهان در(. 489: 9117، 5)سانتوس و مارتین خواهد کردجمعیتی بر کیفیت زندگی کمک -اجتماعی

                                         
4- Lee 

5- Santos and Martins 
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 و باشند می دارا را بهتری کیفیت شهروندان نظر از ها محیط این از بعضی که دارد وجود مختلفی مسکونی یها محیط

 .ندشو میعنوان محله نامطلوب ارزیابی دیگر بهدارند. برخی  مناطق این در سکونت برای تریبیش تمایل مردم

 بود خواهد ها محیطاین  کیفیت بر مؤثر های مسکونی مطلوب و عواملاین پژوهش شناسایی محیطهدف از  بنابراین

ی مسکونی شهر اصفهان را افزایش داد ها محیط میکیفیت تما توان میشناسایی این عوامل و تأثیر هر کدام،  و سپس با

 جویی صرفه باشد، مین نیز شهروندان پسند مورد که عمرانی یها پروژه ی گزاف درها همچنین از صرف هزینهو 

 . کرد

 

 مبانی نظری

ی مختلف است. برخی آن را ها ای است که دارای معانی گوناگونی برای افراد و گروه کیفیت زندگی مفهوم گسترده

یت و برخی به عنوان رفاه ای برای میزان جذاب دیگر به عنوان سنجهبه عنوان قابلیت زیست پذیری یک ناحیه، برخی 

با این وجود (. 918: 9117، 6)اپلی و منون اندبهزیستی اجتماعی، شادکامی، رضایتمندی و .... تفسیر کردهعمومی، 

باورند که هنوز تعریف قابل قبول جهانی برای این مفهوم صورت نگرفته است. زیرا بسیاری از محققان بر این 

در سال  7ی فردی و اجتماعی است. لیوها چندوجهی، نسبی، متأثر از زمان، مکان، ارزش  میکیفیت زندگی مفهو

« بهزیستی مادی و روانی مردم در محیط زندگی خود میعنوانی جدید برای مفهوم قدی»کیفیت زندگی را  8219

 میتحت شرایط اجتماعی و اقتصادی عمو ها گروه کیفیت زندگی را میزان رفاه افراد و1توصیف کرده است. مولر

کیفیت زندگی را به عنوان بهزیستی و یا عدم بهزیستی مردم و محیط زندگی  9111در سال 2کند. داس میتعریف  

بهزیستی را در ارتباط با ادراک ذهنی فرد از  8227در سال 81ست که دینرا کند؛ این در حالی میتعریف  ها آن

 ی( بهزیستی را ادراک فردی نسبت به خوب یا بد زندگی و معیاری برا8222)88ند. نسک میزندگیش توصیف 

داند. کوستانزا و  میگی را رضایت کلی فرد از زندگی دکیفیت زن 9111در سال  89داند. فو میسنجش کیفیت زندگی 

 ها با ادراکات افراد و گروهمین نیازهای انسانی در ارتباط اکیفیت زندگی را به عنوان میزان ت 9117در سال  89همکاران

 کند.  میاز بهزیستی ذهنی تعریف 

                                         
6- Epley and menon 

7- Liu 

8- Moller 

9- Das 

10  - Diener 

11- Naess 

12- Foo 

13- Costanza et al 
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تکمیل مفاهیم کیفیت محیط در نواحی سکونتی رویکردهای مختلفی ارائه شده است. از جمله در روند توسعه و 

و رویکرد تحقیق 86و رویکرد نیمه تجربی85ادراکی–روان شناختی رویکرد، 84گذاران سیاسترویکرد توان به  می

 اشاره کرد.  87ساکنانتجربی 

 گذاران بر درک و تعریف کیفیت محیط شهری بر پایه دو رویکرد متفاوتدیدگاه سیاست :گذاران سیاستدیدگاه 

 کارشناس محور و مخاطب محور قرار دارد.

 دیدگاه مخاطب محور

این رویکرد بر پایه سطوح متفاوت ادراک محیطی مخاطبین قرار دارد. از مخاطبین در خصوص عواملی که بر روابط 

گردد. به عبارت دیگر در این  میشود و متغیرهای کیفیت محیط استخراج  میگذارد، سؤال  مینازل متقابلشان اثر 

شان ن یک محله مسکونی یا یک محله( از چگونگی فهمارویکرد معیار کیفیت بر پایه درک مخاطبین عام )مثالً ساکن

باشد بلکه درک کلیت  میو انتظارشان از حوزه تعامل اجتماعی متقابل، مبتنی است. در این جا هدف گروه خاصی ن

  (.997: 8227، 81)ون پول جامعه مهم است
 

 دیدگاه کارشناس محور

گیرد. این دیدگاه از ابعاد  میو تصمیمات مربوطه قرار  ها بررسی  میدر این دیدگاه نظرات کارشناسان مبنای تما

ین روش مورد اشاره قرار سه دلیل عمده جهت طرح ناکارآمدی امختلفی مورد نقد قرار گرفته است. معموالً 

 گیرد: می

گذار در کیفیت محیط سکونتی نشده ( هیچکدام از این مطالعات منجر به شناسایی لیست جامعی از عوامل تأثیر8

 ست.ا

بندی این ابعاد و .... با یکدیگر به ( عدم اتفاق نظر متخصصان در تعداد، ماهیت ابعاد اساسی کیفیت محیط، گروه9

 ی متفاوت نظرات مختلفی را عنوان کرده است.ها طوری که حتی یک کارشناس در زمان

ساکنان از  یابیارز یگو پاسخ یگیواحد همسا یها یژگیو یبر رو یزانربرنامه یابیکه ارز یافتنددر 8262در سال  (9

اند.  نبوده یمسه یطمح یفیتاز ک یکسان یمدر مفاه یانو مشتر یزانر گرفتند که برنامه یجهنبوده و نت یگیواحد همسا

را  یتمندیکننده رضایینتع یرهایتالش کردند تا متغ درآمدکم ینواح یبا مطالعه خانوارها 8279در سال  ینهمچن

                                         
14- Policy Maker's Perspective 

15- Cognitive-Psychological Perspective 

16- Semi-Empirical Approaches 

17- Empirical Research Perspective 
18- Van poll 
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 یجنتا را فهرست کردند. یگیاز واحد همسا نناساک یتمندیدر رضا یرگذارتأث یرمتغ 91محققان  ینکنند. امشخص 

 یمهم تلق یاراز مخاطبان ساکن به عنوان عوامل بس  مییاز ن تریشاول توسط ب یژگیو 88نشان داد که تنها  یبررس

  (. 944: 8276و دیگران، 82)کراپ اند شده
 

 

ادراکی–دیدگاه روان شناختی  

شود. در این  میی شخص و محیط متأثر ها محیط توسط هر دو ویژگی-از نقطه نظر این دیدگاه ارتباط بین شخص

 شود. میاش بر اساس ارتباط بین شخص و محیط توصیف  رزیابی شخص از کیفیت محیط سکونتیدیدگاه نحوه ا

 ی شخصی )همچون سن، وضعیت ها ویژگیمحیط توسط بدین ترتیب که در ارتباط بین شخص و 

)همچون  ی محیطها خصیصه ،ی روان شخصیتی و ...(ها خصیصه ی مختلف سازگاری،ها اجتماعی، روش-اقتصادی

ی خاص محیط( و همچنین در ها ی موجود در محیط یا ظرفیت ارزشی آن، قابلیت سنجش پذیری و ویژگیها ارزش

ابل بین شخص و محیط که به نوعی تعامل برانگیزنده بین فرد و ی منتج از اثرات متقها کنار دو عامل فوق، ویژگی

گذاری او بر محیط گردد و منجر به ارزش پذیری شخص از محیط خود و در مقابل ارزش میمحیط پیرامونش منجر 

  (.951: 8227)ون پول،  دوش میشود، متأثر  میاش  پیرامونی

 

 رویکردهای نیمه تجربی

ی کیفیت محیط ها برقضاوت کارشناسان، رویکرد دیگری که به دنبال فهم مفاهیم و مؤلفه در مغایرت با رویکرد مبتنی

گیرد. این رویکرد بر ادراکات ساکنان  میباشد، قرار  میی از قبل متصور شده ها و رضایتمندی بدون ارجاع به سیستم

تر و به سمت ابعاد کلی ها آنبندی یا دسته ها آیتم آوری جمعیندهای تجربی در جهت آاز کیفیت سکونتی و فر

را به عنوان مدلی نیمه تجربی  ها آنتوان  میدهد. بنابراین  میشود اما هر دو کار را با هم انجام ن میمعیارها، متمرکز 

ی ها اشاره کرد که کیفیت 8226در سال  کراپتوان به مطالعات  میاز جمله . (941: 8276)کراپ و دیگران،  دانست

از مخاطبان مسن پرسید که در  کراپمحیطی را از ساکنان بدون ارجاع به یک سیستم پیش پنداشته استخراج کرد. 

کنند که چه چیزهایی باید در امکانات و تجهیزات  میمحیط مسکونی جدیدشان چه چیزی را دوست دارند و فکر 

رضایتمندی اهالی و واحد  8271در سال 91زنر ناب ناپذیر باشد؟ همچنین مطالعاتآینده برای مردم مسن اجت

توان گفت ضعف اصلی مطالعات این چنینی  میهمسایگی را در محالت طراحی شده و طراحی نشده مطالعه کرد. 

                                         
19- Carp 

20- zehner 
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بندی  با توجه به نظرات کارشناسان طبقه ها شد، اما پاسخ میاین بود که اگر چه معیارها توسط ساکنان عنوان  در

نظرات کارشناسان وارد شده که ممکن است بازتاب نظرات ساکنان نباشد. همچنین  ها گیری شد. بنابراین در نتیجه می

 که نتیجه قابل تعمیم به عموم نبودشدند  میعمده این مطالعات نه به صورت عام بلکه بر روی اقشار خاص متمرکز 

  (. 869: 8227 )ون پول،

 

 ناروش تحقیق تجربی ساکن

توان تکامل یافته روش تحقیق نیمه تجربی دانست که تا حدود زیادی معایب آن برطرف  میاین روش را به نوعی 

 شود که: میشده است. این دیدگاه به مطالعاتی محدود 

 بر روی ادراک کیفیت محیط سکونتی تمرکز دارند. -

 شود. میدر مطالعاتی که رضایتمندی سکونتی به عنوان یک معیار ارزیابی غالب در نظر گرفته  -

 یابد. میواسطه در سایت مورد نظر حضور در مطالعاتی که محقق بی -

ی سکونتی احتمالی مرتبط با کیفیت محیط ها و در مواردی که نواحی سکونتی بر روی تعداد زیادی از ویژگی 

مجموعه شان را بر روی یک شود که شرایط سکونتی فعلی میشود. در این مطالعات از مخاطبان خواسته  میارزیابی 

دست هنتایج ب(. 867: 8227 )ون پول، رو ارزیابی کنند در ی کیفیت توسط پرسشنامه و یا مصاحبه روها از ویژگی

)کراپ و دیگران،  باشد میای از متغیرها بعدی نیست، بلکه مجموعهآمده نشان داد که کیفیت محیط یک مفهوم تک

8276 :949.)  
 

 پیشینه تحقیق

زیست و سهم هر یک به عنوان فقر، بهداشت، گرسنگی، جرم و جنایت و آلودگی محیطتوجه به عناوینی چون 

 98مورد غفلت واقع شده بود. دیوید اسمیت 61ی شرایط متغیر فضایی در کیفیت عمومی زندگی مردم تا اواخر دهه

ی کیفیت زندگی، رفاه و عدالت اجتماعی در جغرافیا صحبت کرد. این جغرافیدان اولین جغرافیدانی بود که درباره

کند ی عینی استفاده میی اجتماعی ذهنی و مقایسهها شاخصبرای بررسی کیفیت زندگی، رفاه و عدالت اجتماعی از 

ی مورد ها شاخصگردد. که برای سنجش مورد اول از پرسشنامه و برای مورد دوم از مشاهده و آمار استفاده می

ی اشتغال، حقوق ها مسکن، خدمات عمومی، شادمانی خانوادگی، تعلیم و تربیت، فرصت شت،را بهدا یتتأکید اسم

                                         
21- David Smith  
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و مزد، خوراک، حق رأی، امید به زندگی، مصرف سرانه پروتئین حیوانی، درصد ثبت نام در مدارس، تعداد متوسط 

 (.862-861: 8918 ت،ی)اسم دهندتلفن و روز نامه و نظایر آن تشکیل می

خوراک، مسکن، خدمات بهداشتی،  مقاله به این مقوالت پرداخت. 4نیز با انتشار 99رویها دیوید 71ی در دهه

تحصیالت، خدمات اجتماعی و خدمات مربوط به محیط زیست، کاالهای مصرفی، تأسیسات تفریحی، دلپذیری 

به حداقلی از آن نیاز دارند.  ها ناروی انسها  ت که به زعممقوله از نیازهای انسان اس 2نقل. ومحله و وسایل حمل

 درآمد، نظیر عواملی ( به8226) نابرابری جغرافیای و طبیعت عدالت، کتاب در رویها  (.77-42 :8976 ،)هاروی

 می پردازد... و بهداشتی مراقبت خونی، کم مسمویت، بر ها آن اثرات و آن نظایر و نژاد زندگی، مختلف فضای

  (.924: 8226)هاروی، 

 ی  اخیر انجام گرفته شده در باب کیفیت محیط عبارتند از:ها برخی از پژوهش

ن هفت محله مسکونی شهر رم از کیفیت محیط اسنجش ادراک ساکن»( در پژوهشی تحت عنوان 9119)99بونایتو

، یخدمات رفاه، یو اجتماع یتعامالت فرد، ها یدسترس، سبز یفضایی نظیر ها شاخصبا انتخاب « سکونت خود

ی و .... به سنجش کیفیت محیط شهر رم پرداخت و بر طبق نتایج خدمات تجار، ونقلخدمات حمل، یحیخدمات تفر

کنند که این بناها از لحاظ زیبایی  میتر احساس رضایت تحقیق وی افراد زمانی از تراکم و حجم بناهایشان بیش

  (. 76: 9119، )بونایتو دشناختی دارای کیفیت مطلوب نیز باشن

با در «  مالزی95ی مسکونی پنانگها سنجش کیفیت محیط سکونت در پروژه»ای تحت عنوان ( در مقاله9119)94هسان

و  خصوصیات جمعیتی، قیمت واحد مسکونی، خصوصیات فردی، یی نظیر نوع تملک مسکنها شاخصنظرگیری 

را به عنوان متغیرهای مؤثر در میزان  نحوه مالکیت پروژه در نتایج تحقیق خود شاخص سن وموقعیت مکانی 

  (.899: 9119 )هسان، کند میرضایتمندی سکونت 

نتایج این مطالعه ی ذهنی به ارزیابی کیفیت زندگی در شهر تایپه پرداخته است. ها شاخص( با استفاده از 9111لی )

قلمروهای مختلف رضایت تأثیرگذار هستند. و ف تحصیالت و درآمد بر قدهد که محل زندگی، زناشویی، س مینشان 

: 9111 )لی، کیفیت زندگی دارندترین تأثیر را بر رضایت از وضعیت اجتماع، تعلقات محلی و رضایت از محله بیش

895-871 .) 

                                         
22- David Harvey 

23- Bonauito   

24- Hasan   

25- penang 
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یی ها شاخصبا معرفی « میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان محله نواب سنجش»( در مقاله 8911مجتبی رفیعیان ) 

ط همسایگی، بهداشت مجتمع و امنیت میزان بی کالبدی، رواها تسهیالت مجتمع، دید و منظر، ویژگیهمچون 

 کند. میرضایتمندی ساکنان محله نواب را در حد متوسط ارزیابی 

با استفاده از « یزددر شهر  یسکونت یتمندیبر رضا یلیتحل»( در مقاله 8921) آراسته یو مجتب یزیعز یمحمد مهد

، یمربوط به شهر و منطقه شهر یداتتمه، یکالبدهای نظرگیری شاخص و در یاخوشهتحلیل و  یعامل لیتحلتکنیک 

 یها در بخش یبترتبه ی شهر یزد رامسکون یطمح یفیتک یتمندیرضا یزانمی و بوم شناخت یطیمح یستز یطشرا

 تر ارزیابی کرده است.بیش( یخی)بافت تار یو درون یرونیب یانی،م

نیز به  (9111 ،92؛ رجاس9116 و دیگران،91؛ میسرا97،9117؛ هیگز9111 و دیگران،96)بررتون دیگری از قبیلمحققان 

 اند.مطالعه کیفیت زندگی پرداخته

قابل قبول جهانی برای سنجش کیفیت  میتوان گفت که هنوز چارچوب مفهو میبا توجه به مطالعات صورت گرفته 

ی کیفیت زندگی وجود ندارد. و انتخاب روش سنجش کیفیت ها شاخصشناسی واحدی برای تعیین زندگی و روش

پژوهش گیرد. لذا  میی در دسترس صورت ها دادهی ناحیه مورد مطالعه و ها زندگی بر اساس اهداف مطالعه، ویژگی

 رسد.   میمتفاوت به نظر اندکی ی تحقیق به دلیل جامعه آماری خاص )مدیران شهرداری( ها شاخصاز حیث  حاضر 

 

 ها مواد و روش

باشد. با توجه به نقش و  می یلیتحل-یفیو از نظر روش توص یپژوهش مذکور از نظر هدف کاربرد یقروش تحق

 یها محیط یفیتک یشافزا یقانون در شهر که در راستا یاز ارکان اجرائ یکیبه عنوان  یشهر یرانمد یگاهجا

 یمسکون یها محیط یین گروه در شناسایا یعوس یدبا توجه به شناخت و د ؛ همچنیندارند ینقش مؤثر یمسکون

شوند.  می یمعرف یشهر اصفهان به عنوان جامعه آمار یران، مدها محیط یناز ا یکهر  یبشهر اصفهان، محاسن و معا

 شده است یابیعدد ارز 59و مورگان تعداد حجم نمونه  یو با استناد به جدول کرجس یبا توجه به تعداد جامعه آمار

                                         
26- Brereton 
27- Higgs 

28- Mccrea 

29- Rojas 
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متغیرهای تحقیق با استفاده تکنیک  .اند شدهگانه شهر اصفهان انتخاب 84 یان مدیران شهرداری مناطقکه از م

 . اند شده انتخاب یجامعه آمار ( و همچنینها )تحلیل تحلیل91یلفراتحل

است. در استفاده شده  ها آن به منظور سنجش اعتبار درونی پرسشنامه ابتدا از روش اعتبار محتوا برای افزایش اعتبار

ی کیفیت زندگی و نظرخواهی از اساتید و کارشناسان ها ی آزمون شده در پژوهشها این راستا با استفاده از مقیاس

. سپس پرسشنامه تدوین شده طی دو مرحله مقدماتی و نهایی تکمیل ه استمتخصص در این زمینه گام برداشته شد

محله مطلوب در شهر  5ت. سؤال اول انتخاب حداکثر گردید. سواالت نظرسنجی به دو بخش اصلی تقسیم شده اس

پرسشنامه به صورت طیف های  شاخصباشد.  میدر محالت  ها شاخصاصفهان و سؤال دوم در ارتباط با میزان 

ها  آنبه  5تا  8ترتیب اعداد لیکرت )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( از مخاطب پرسیده شده است که به

یس و تاپس یآمار یها یکتکنبندی محالت از برای رتبه ها به منظور تجزیه و تحلیل پرسشنامه است.نسبت داده شده 

 شده است. استفاده SPSSدر نرم افزار  ای خوشه یلتحل برای گروه بندی محالت از 
 

 ی کیفیت محیطها شاخصمعیارها و 

 :است که عبارتند از یدهگرد یفتعر یرسه دسته متغ ی،مسکون یها محیط یفیتک ینهدر زم یدر مطالعات تجرب

در پژوهش خود « داس»است که  یابه گونه یزندگ یفیتاز ابعاد ک یکیعنوان بعد به ینا یت: اهمیکالبد یرهایمتغ

 یستی،ز یزیکی،ف یازهایانسان ن ی. در زندگیابد می یبستگ یمسکون یطمح یفیتبه ک یزندگ یفیتکند که کیعنوان م

در تعامل  ییفضا-یکالبد یارهایمع یاند. به طور کلیطمح ابعوجود دارد، که مطابق با من یو اجتماع یاقتصاد ی،روان

: 8921و آراسته،  یزی)عز گذارد می یرکنند، تأث می یکه در آن زندگ ییبر احساس ساکنان از جا یگر،د یارهایبا مع

 بز،س یفضا یست،قابل ز یفضا ی،، دسترسها راه یکف ساز ی،توان به شبکه ارتباط می یکالبد یها شاخص(. از 881

 . (99: 8928 یزدی،)ا و بهداشت اشاره داشت یزگیپاک یط،مح یها یکاربر یسازگار یط،و منظر مح یماس

 یاقتصاد یهاشاخص یرگیشناسان به واکنش در برابر چکه جامعه ی، هنگام8261: در دهه یاجتماع یرهایمتغ

 یفیتک یهااما تا آن هنگام تمام شاخص یافت؛ یتاهم یاجتماع یهادر پژوهش یزندگ یفیتپرداختند، مفهوم ک

اضافه شدند. توجه به  یزندگ یفیتک سنجش یارهایبه مع یزن یذهن یها، شاخص8271بودند. در دهه  ینیع ی،زندگ

 یاریمفهوم در بس یننهاده است و ا یرو به فزون گذارانیاستس یاندر م یزو ن  میدر مجامع عل یزندگ یفیتمفهوم ک

                                         
 . سازندیم یدارموضوع خاص را با هم جمع کرده و اشتراکات آن را پد یکدرباره  یقاتهمه تحق یکتکن یندر ا -91
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در  یارشته ینمفهوم ب یزندگ یفیتتوان گفت که ک میرود. به واقع  میکار به یو بهداشت یعلوم اجتماع یها از حوزه

 عبارتند از: یطمح یفرهنگ-یاجتماع یها(. شاخص881: 8921و آراسته  یزی)عز باشد می یعلوم اجتماع
 

 یاجتماع یو فضا یتامن

 ینرخ بازگشت نسب ین،زم یمتتوان به ق می یط،مح یفیتبر ک یرگذارتأث یاز عوامل اقتصاد: یاقتصاد یرهایمتغ

 .و ... اشاره داشت یتراکم مجاز ساختمان یه،سرما

( و ها یل )تحلیل تحلیلفرا تحلبا توجه به متغیرهای کیفیت زندگی، متغیرهای این تحقیق با استفاده تکنیک 

 (.8)جدول  شوند می انتخاب یجامعه آمار همچنین

 ی تحقیقها شاخصمعیارها و  -1جدول 

 معیار شاخص

 میزان سرسبزی و سبزینگی محیط

 کالبدی

 سیما و نمای ساخت وساز محیط

 آرامش و سکوت محیط

 پاکیزگی محیط

 قطعه بندی قطعات مسکونی

 متناسب بودن عرض معابر با سطح سرویس

 معابرکیفیت کف سازی پیاده روها و آسفالت 

 دسترسی به خدمات عمومی

 دسترسی به سایر مناطق شهر

 دسترسی به فضای سبزعمومی

 دسترسی به زاینده رود

 فرهنگی -دسترسی به مجموعه تاریخی

 ی مزاحم و بافت فرسودهها عدم وجودکاربری

 میزان پتانسیل مثبت سرمایه گذاری در محیط

 محله میامنیت عمو
 اجتماعی

 اجتماعی و فرهنگ ساکنین محلهشأن 

 اقتصادی میزان پتانسیل مثبت سرمایه گذاری

 

 رویکرد انتخابی پژوهش و بررسی نمونه موردی 

ی مسکونی، در پژوهش حاضر به علت عدم شناخت کافی ها محیطکیفیت  ی مختلف در موردها با توجه به تئوری

عنوان یکی از ارکان با توجه به نقش و جایگاه مدیران شهری به شهروندان از تمام محالت شهر اصفهان و همچنین
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ی مسکونی نقش مؤثری دارند، این نظرسنجی از مدیران ها محیطاجرائی قانون در شهر که در راستای افزایش کیفیت 

 باشد. میبنابراین رویکرد پژوهش مذکور کارشناس محور گانه انجام گرفته است. 84ارشد شهرداری مناطق 

، از 8915ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات در سال  اصفهان مطابق با اطالعات آماری سازمان معاونت برنامه شهر

های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی  منطقه تشکیل شده است. محالت شهر اصفهان از لحاظ ویژگی 84محله و  846

 فی این محالت از طریق نظرسنجی،ت کیآوری اطالعا ای دارند. لذا در این پژوهش با جمعتفاوت قابل مالحظه

 .های مسکونی مطلوب و عوامل مؤثر بر این انتخاب پرداخته شده است شناسایی محیط

محالت مطلوب منتخب و تعداد دفعات انتخاب توسط مدیران شهرداری -2جدول   

 نام محله

منطقه
 

ب
ت انتخا

دفعا
 

 نام محله

منطقه
ت تکرار 

دفعا
 

 نام محله

منطقه
 

ت 
دفعا

ب
انتخا

 
 نام محله

منطقه
 

ب
ت انتخا

دفعا
 

 نام محله

منطقه
 

ب
ت انتخا

دفعا
 

 91 8 عباس آباد
سعادت کاخ

 آباد
 8 9 قلعه طبرک 8 81 اتشاران 9 7 برازنده 7 6

 8 8 لنبان 8 9 احمدآباد 9 4 فرهنگیان 7 9 ناژوان 95 4 مهرآباد

 8 8 مستهلک 8 89 باغ زیار 9 89 کوی امیریه 6 5 جلفا 82 6 هزارجریب

 8 4 مفتح 8 81 پروین 9 5 بهارآزادی 6 8 صائب 86 81 دشتستان

 8 4 همدانیان 8 8 پشت بارو 9 4 خلیل آباد 6 5 کوی سپاهان 84 9 چرخاب

 5 5 باغ زرشک 89 6 آبشار
کوی امام 

 جعفر صادق
    8 5 حسین آباد 9 5

 9 89 کوی ولیعصر 5 6 باغ نگار 81 5 باغ دریاچه
 دولت خانه

 صفوی
9 8    

    8 4 رکن الدوله 9 89 ملک شهر 5 5 سپاهان شهر 1 1 خانه اصفهان

    8 4 شهرستان 9 89 نگین 4 81 سروستان 1 9 خواجو

    8 81 شیخ طوسی 9 5 وحید 4 9 گلزار 7 1 جابرانصاری

 

 ی مسکونی مطلوب شهر اصفهانها محیطبندی رتبه

( مورد استفاده یگرد یهر واحد مطالعات یاموارد )مناطق، شهرها، روستاها  یبندو رتبه یابیارز یبرا یستاپس یکتکن

آل را براساس این مفهوم ایجاد  حل ایده بندی براساس شباهت به راهک رتبهتکنی (8218هوانگ و یون ) .یردگ میقرار 

نسبت به راه حل ایده آل مثبت و  اند و اولویت باالتری دارند که حداقل فاصله رامناسب ییها کردند، که در آن گزینه

 (.887 :8916 ی،آل منفی داشته باشند )شاه محمد ین فاصله را نسبت به راه حل ایدهدورتر
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 در تکنیک تاپسیس     ماتریس  -3 دولج

 نام محله

 

ی
سبزینگی و سرسبز

 

ت و ساز
ب ساخ

ی مناس
ی ظاهر

سیما و نما
 

ش و عدم وجود آلودگی صوتی
آرام

 

پاکیزگی و 
ت

ت بهداش
رعای

 
ت

ی منظم قطعا
ب و قطعه بند

اندازه مناس
 

    
ی مسکونی

ت و سازها
ی ساخ

ت باال
کیفی

 

ب شبکه معابر
ض مناس

عر
 

ت 
ی پیاده روها و آسفال

ف ساز
ت ک

باال بودن کیفی
 

ی
عدم وجود کاربر

 
ها

ت
ی مزاحم و باف

 
ها

ی فرسوده
 

ب محله به زاینده رود
دسترسی مناس

 

ب محله از 
ی مناس

برخوردار
ت عمومی

خدما
 

ب به سایر مناطق شهر
دسترسی مناس

 

ب به مجموعه
دسترسی مناس

 
ها

ی تاریخی
-

فرهنگی
 

ت عمو
باال بودن امنی

 می
و اجتماعی محله

 

گ عمو
باال بودن شأن اجتماعی و سطح فرهن

 می
ساکنین

 

باال ب
ی محله

ت و سازها
ی در ساخ

ی سرمایه گذار
ودن سودآور

 

 91/1 91/1 97/1 9/1 92/1 91/1 9/1 97/1 96/1 99/1 95/1 97/1 96/1 97/1 96/1 97/1 عباس آباد

 97/1 96/1 97/1 99/1 91/1 94/1 9/1 97/1 97/1 96/1 96/1 91/1 97/1 92/1 96/1 97/1 مهرآباد

 96/1 97/1 97/1 94/1 91/1 9/1 98/1 91/1 91/1 91/1 91/1 97/1 97/1 96/1 95/1 95/1 هزارجریب

 97/1 96/1 97/1 99/1 97/1 97/1 9/1 92/1 97/1 92/1 96/1 97/1 97/1 97/1 91/1 91/1 دشتستان

 94/1 96/1 95/1 9/1 94/1 95/1 92/1 95/1 96/1 99/1 94/1 94/1 99/1 95/1 95/1 96/1 چرخاب

 91/1 97/1 97/1 94/1 96/1 96/1 9/1 97/1 97/1 91/1 91/1 96/1 97/1 91/1 92/1 92/1 آبشار

 92/1 97/1 97/1 97/1 95/1 95/1 92/1 94/1 94/1 95/1 96/1 94/1 95/1 91/1 96/1 96/1 باغ دریاچه

 99/1 95/1 96/1 9/1 82/1 97/1 84/1 91/1 95/1 91/1 94/1 94/1 96/1 95/1 99/1 99/1 خانه اصفهان

 99/1 99/1 97/1 9/1 92/1 92/1 9/1 95/1 97/1 94/1 97/1 99/1 94/1 99/1 96/1 97/1 خواجو

 91/1 92/1 91/1 94/1 99/1 96/1 81/1 99/1 97/1 92/1 92/1 91/1 92/1 96/1 99/1 94/1 سعادت آباد کاخ

 91/1 95/1 99/1 99/1 96/1 95/1 9/1 91/1 96/1 99/1 96/1 94/1 97/1 97/1 98/1 98/1 ناژوان

 9/1 99/1 9/1 82/1 99/1 9/1 87/1 82/1 95/1 96/1 99/1 99/1 99/1 99/1 9/1 9/1 جابرانصاری

 91/1 95/1 91/1 94/1 94/1 97/1 98/1 9/1 96/1 9/1 97/1 9/1 91/1 91/1 94/1 95/1 کوی سپاهان

 99/1 97/1 94/1 97/1 96/1 94/1 99/1 9/1 99/1 98/1 94/1 95/1 95/1 96/1 9/1 9/1 جلفا

 96/1 95/1 98/1 92/1 91/1 99/1 92/1 99/1 99/1 99/1 99/1 95/1 99/1 99/1 96/1 97/1 صائب

 

 

، پژوهش ریزی برنامهمحله ارائه شده توسط سازمان  846، از بین ها ی توزیع شده در شهرداریها با توجه به پرسشنامه

 . آورده شده است 9مدیر شهرداری در جدول شماره  59و فناوری اطالعات، محالت منتخب از دیدگاه 
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باشد، انتخاب شده و  میبیش از بقیه  ها تعداد دفعات انتخاب آن محله منتخب، محالتی که 41در این قسمت از میان 

به تفکیک محالت مطلوب به عنوان داده  ها شاخص. میانگین نمرات هر یک از شود میبا تکنیک تاپسیس رتبه بندی 

 گیرند. میدر فرآیند تاپسیس قرار 

 است. نشان داده شده 9با توجه به رابطه زیر در جدول شماره     ماتریس 

 
   

   

√∑    
  

   

                          
 

 

 ( داریم.     ) ها شاخصبر طبق فورمول زیر نیاز به ضریب برای هر یک از      برای محاسبه
 

                                              

 

 نشان داده شده است. 4شماره با نظر مدیران ارشد شهرداری محاسبه شده است که درجدول  ،ضریب مورد نیاز
 

 در تکنیک تاپسیس     ماتریس  -4دول ج

 نام محله

سبزینگی و سرسبزی
 

ت و ساز
ب ساخ

ی مناس
ی ظاهر

سیما و نما
 

ش و عدم وجود آلودگی صوتی
آرام

 

ت
ت بهداش

پاکیزگی و رعای
 

ب و قطعه 
اندازه مناس

ت
ی منظم قطعا

بند
ی مسکونی 

ت و سازها
ی ساخ

ت باال
کیفی

 

ب شبکه معابر
ض مناس

عر
 

ت معابر
ی پیاده روها و آسفال

ف ساز
ت ک

باال بودن کیفی
 

ی
عدم وجود کاربر

 
ها

ت
ی مزاحم و باف

 
ها

ی فرسوده
 

ب محله به زاینده رود
دسترسی مناس

 

ت عمومی
ب محله از خدما

ی مناس
برخوردار

 

ب به سایر منا
دسترسی مناس

طق شهر
 

ب به مجموعه
دسترسی مناس

 
ها

ی تاریخی
-

فرهنگی
 

ت عمو
باال بودن امنی

 می
و اجتماعی محله

 

گ عمو
باال بودن شأن اجتماعی و سطح فرهن

 می
ساکنین

 

ی محله
ت و سازها

ی در ساخ
ی سرمایه گذار

باال بودن سودآور
 

14/1 8 ضریب  77/1  8 68/1  62/1  77/1  77/1  8 68/1  62/1  91/1  91/1  77/1  77/1  91/1  

 

 محاسبه شده است. 5در جدول شماره       ماتریس  (8)
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 در تکنیک تاپسیس     ماتریس  -5 جدول

 نام محله

ی
سبزینگی و سرسبز

 

ت و ساز
ب ساخ

ی مناس
ی ظاهر

سیما و نما
 

ش و عدم وجود آلودگی صوتی
آرام

 

ت
ت بهداش

پاکیزگی و رعای
 

ت
ی منظم قطعا

ب و قطعه بند
اندازه مناس

 

ت 
کیفی

ی مسکونی
ت و سازها

ی ساخ
باال

 

ب شبکه معابر
ض مناس

عر
 

ت معابر
ی پیاده روها و آسفال

ف ساز
ت ک

باال بودن کیفی
 

ی
عدم وجود کاربر

 
ها

ت
ی مزاحم و باف

 
ها

ی فرسوده
 

ب محله به زاینده رود
دسترسی مناس

 

ت عمومی
ب محله از خدما

ی مناس
برخوردار

 

ب به سایر مناطق شهر
دسترسی مناس

 

ب به
دسترسی مناس

 
مجموعه
 

ها
ی تاریخی

-
فرهنگی

 

ت عمو
باال بودن امنی

 می
و اجتماعی محله

 

گ عمو
باال بودن شأن اجتماعی و سطح فرهن

 می
ساکنین

 

ی محله
ت و سازها

ی در ساخ
ی سرمایه گذار

باال بودن سودآور
 

 8/1 98/1 98/1 8/1 8/1 82/1 82/1 97/1 9/1 81/1 87/1 87/1 96/1 98/1 99/1 97/1 عباس آباد

 8/1 9/1 98/1 12/1 8/1 87/1 81/1 97/1 98/1 9/1 81/1 87/1 97/1 99/1 99/1 97/1 مهرآباد

 8/1 98/1 98/1 12/1 8/1 98/1 8/1 91/1 99/1 98/1 9/1 87/1 97/1 9/1 98/1 95/1 هزارجریب

 8/1 9/1 98/1 12/1 8/1 82/1 8/1 92/1 98/1 99/1 81/1 8/1 97/1 98/1 99/1 91/1 دشتستان

 12/1 9/1 82/1 8/1 12/1 87/1 81/1 95/1 9/1 81/1 87/1 8/1 99/1 9/1 98/1 96/1 چرخاب

 8/1 98/1 98/1 12/1 8/1 81/1 9/1 97/1 98/1 99/1 82/1 8/1 97/1 98/1 94/1 92/1 آبشار

 8/1 98/1 98/1 8/1 8/1 81/1 81/1 94/1 81/1 82/1 81/1 8/1 95/1 82/1 99/1 96/1 باغ دریاچه

خانه 

 اصفهان
99/1 82/1 82/1 96/1 8/1 8/1 98/1 82/1 91/1 12/1 81/1 17/1 11/1 9/1 82/1 11/1 

 11/1 81/1 98/1 8/1 8/1 9/1 82/1 95/1 98/1 81/1 81/1 84/1 94/1 81/1 99/1 97/1 خواجو

کاخ 

 سعادت آباد
94/1 9/1 9/1 92/1 87/1 9/1 99/1 98/1 99/1 8/1 81/1 12/1 12/1 99/1 99/1 8/1 

 8/1 82/1 81/1 12/1 8/1 87/1 82/1 91/1 9/1 81/1 81/1 8/1 97/1 98/1 96/1 9/1 ناژوان

جابرانصار

 ی
9/1 87/1 87/1 99/1 84/1 8/1 9/1 82/1 82/1 8/1 84/1 11/1 17/1 8/1 87/1 11/1 

کوی 

 سپاهان
95/1 9/1 99/1 91/1 81/1 82/1 99/1 9/1 9/1 8/1 82/1 12/1 12/1 98/1 82/1 8/1 

 12/1 98/1 81/1 8/1 8/1 8/1 84/1 9/1 81/1 8/1 87/1 8/1 95/1 9/1 87/1 9/1 جلفا

 8/1 82/1 87/1 8/1 8/1 8/1 81/1 99/1 87/1 87/1 8/1 8/1 99/1 81/1 99/1 97/1 صائب

 ی زیر استفاده شده است. ها از فرمول    و     به منظور محاسبه  (8

 

   {  
         

        
  }  {(      )|                       }   
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    {  
         

        
  }  {(      )|                       } 

 
 

 .اند شدهنشان داده  6شماره در جدول     و     

 در تکنیک تاپسیس    و     ماتریس  -6جدول 

نام 

 محله

سبزینگی و سرسبزی
 

سیما و 
ت و ساز

ب ساخ
ی مناس

ی ظاهر
نما

 

ش و عدم وجود آلودگی صوتی
آرام

 

ت
ت بهداش

پاکیزگی و رعای
 

ت
ی منظم قطعا

ب و قطعه بند
اندازه مناس

ی مسکونی 
ت و سازها

ی ساخ
ت باال

کیفی
 

ب شبکه معابر
ض مناس

عر
 

ت معابر
ی پیاده روها و آسفال

ف ساز
ت ک

باال بودن کیفی
 

ی
عدم وجود کاربر

 
ها

ت
ی مزاحم و باف

 
ها

 ی
فرسوده

 

ب محله به زاینده رود
دسترسی مناس

 

ت عمومی
ب محله از خدما

ی مناس
برخوردار

 

ب به سایر مناطق شهر
دسترسی مناس

 

ب به مجموعه
دسترسی مناس

 
ها

ی تاریخی
-

فرهنگی
 

ت عمو
باال بودن امنی

 می
و اجتماعی محله

 

گ عمو
باال بودن شأن اجتماعی و سطح فرهن

 می
ساکنین

 

ی سرمایه
باال بودن سودآور

 
ی محله

ت و سازها
ی در ساخ

گذار
 

   31/0 26/0 22/0 22/0 11/0 20/0 23/0 22/0 31/0 20/0 21/0 11/0    13/0 22/0 22/0 11/0 

   20/0 11/0 11/0 22/0 14/0 16/0 16/0 11/0 12/0 02/0 14/0 01/0 01/0 16/0 11/0 01/0 

 

   و     ,    (9
  . اند شدهمحاسبه  7شماره ی زیر در جدول  ها طبق فرمول  

 

   
  √∑        

    
               

   
  √∑        

    
               

     
  

  
 

  
    

               

 

 

    و    ،      محاسبه    -1 جدول
 در تکنیک تاپسیس  

         نام محله
  

1422/0 عباس آباد  2003/0  512/0  

1446/0 مهرآباد  1212/0  5111/0  

1522/0 هزارجریب  115/0  5315/0  

1421/0 دشتستان  1224/0  511/0  

112/0 چرخاب  1551/0  4152/0  

1336/0 آبشار  2226/0  6241/0  

1133/0 باغ دریاچه  1651/0  4112/0  
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 رتبه بندی محالت مطلوب در تکنیک تاپسیس -1 جدول

 رتبه محله

 1 آبشار

 2 ناژوان

 3 مهرآباد

 4 عباس آباد

 5 دشتستان

 6 کوی سپاهان

 1 هزارجریب

 1 خواجو

 2 باغ دریاچه

 10 چرخاب

 11 کاخ سعادت آباد

 12 صائب

 13 خانه اصفهان

 14 جلفا

 15 جابرانصاری

 

 ای خوشهبندی محالت مطلوب بر اساس تحلیل گروه

به  یهکه شب یاییاش یبند گروه یها روش یبرا 8292در سال  یونبار توسط تر یناول یبرا ای خوشه یلاصطالح تحل

 یاآن نظم دادن به اش هاست که هدف داده یلتحل یانبرابزار م ای خوشه یههم بودند، مورد استفاده قرار گرفت. تجز

 یلواقع تحل است. در ای خوشه یلموضوع تحل ی،گروه یها یهمگون یافتن یمختلف در گروه است. جستجو برا

211/0 خانه اصفهان  1362/0  3222/0  

1522/0 خواجو  1134/0  5352/0  

1262/0 کاخ سعادت آباد  1621/0  4521/0  

1531/0 ناژوان  2211/0  5201/0  

2121/0 جابرانصاری  0511/0  1563/0  

1652/0 کوی سپاهان  2022/0  5504/0  

2421/0 جلفا  0231/0  2112/0  

2022/0 صائب  1451/0  4112/0  
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را به  ها است. تا آن یرهااست که به دنبال سازمان دادن اطالعات مربوط به متغ یرهچندمتغ یلتحل یک ای خوشه

هستند و اعضاء هر خوشه  یههمگن شکل دهد که در آن اجزاء هر خوشه به هم شب یها خوشه یامتجانس  یها گروه

 (.45: 8921یگران،و د ی)محمد شابه استیرمغ یگربا خوشه د

بندی محالت مطلوب از طریق تحلیل هبندی محالت مطلوب در بخش پیشین، در این بخش به گرورتبه پس از

های  شود. به عبارت دیگر در این قسمت از میان محالت مطلوب، محالتی که از حیث شاخص ای پرداخته می خوشه

ها به تفکیک  گیرند. بدین منظور از میانگین نمرات شاخص میهای جداگانه قرار  تحقیق به هم شبیه هستند، در دسته

و شکل  2استفاده  شده است. نتایج تحقیق در جدول شماره   spssهای تحلیل در نرم افزار هر محله به عنوان داده

دهد. در هر یک از این  خوشه جداگانه نشان می 4آورده شده است. نتایج  تحلیل، محالت مطلوب را در  8شماره 

 ها، محالت با یکدیگر همگون بوده اند و با سایر محالت متفاوت هستند خوشه

مشخص  9و  8شکل شماره  که درطور. هماناند شدهمحالت همگون و غیر همگون نشان داده  9در شکل شماره 

؛ محالت مهرآباد، هزارجریب، دشتستان، آبشار، کاخ 8باشد، محالت عباس آباد، باغ دریاچه و ناژوان  در گروه  می

و محالت خانه   9؛ محالت چرخاب، خواجو، جلفا و صائب در گروه 9سعادت آباد و کوی سپاهان در گروه 

 جای دارند.  4اصفهان و جابرانصاری در گروه 
 

 

 ای خوشهسطح بندی محالت مطلوب بر اساس تحلیل  -2دول ج

 گروه محله

 1 عباس آباد

 2 مهرآباد

 2 هزارجریب

 2 دشتستان

 3 چرخاب

 2 آبشار

 1 باغ دریاچه

 4 خانه اصفهان

 3 خواجو

 2 کاخ سعادت آباد

 1 ناژوان

 4 جابرانصاری

 2 کوی سپاهان

 3 جلفا

 3 صائب
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 ی تحقیقها شاخصمحالت مطلوب بر اساس  ای خوشهنمودار : 1شکل 

 

 
 ی تحقیقها شاخصبندی محالت مطلوب بر اساس گروه :2شکل 

 مهرآباد

 آبشار

 هزارجریب

 دشتستان

 کاخ سعادت آباد

 کوی سپاهان

 عباس آباد

 باغ دریاچه

 ناژوان

 خانه اصفهان

 جابرانصاری

 چرخاب

 جلفا

 صائب

 خواجو

 :1گروه 

 عباس آباد

 باغ دریاچه

 ناژوان 

 

 :2گروه  

 مهرآباد

 هزارجریب

 دشتستان

 آبشار

سعادت کاخ 

 آباد

 کوی سپاهان

 :3گروه 

 چرخاب

 خواجو

 جلفا

 صائب

 

 :4گروه 

خانه  

 اصفهان

 جابرانصاری
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 ی تحقیق در محالت مطلوبها شاخصدرصد  -10 جدول

 کم و خیلی کم زیاد و خیلی زیاد شاخص

 %88 %59 سبزینگی و سرسبزی محیط

 %9 %69 و نمای ظاهری مناسب ساخت و ساز در محله سیما

 %9 %69 آرامش و سکوت و عدم وجود آلودگی صوتی در  محیط

 %9 %75 پاکیزگی و رعایت بهداشت محله

 %9 %56 اندازه مناسب و قطعه بندی منظم  قطعات مسکونی

 %5 %52 کیفیت باالی ساخت و سازهای مسکونی محله

 %1 %69 محلهعرض مناسب شبکه معابر 

 %2 %57 باال بودن کیفیت  کفسازی پیاده روها و آسفالت معابر

 %89 %69 عدم وجود کاربریهای مزاحم و بافتهای فرسوده در محله

 %99 %91 دسترسی مناسب محله به زاینده رود

 %81 %56 برخورداری مناسب محله از خدمات عمومی)مراکز خرید،تفریحی، ورزشی، آموزشی، و ..(

 %88 %46 دسترسی مناسب به سایر مناطق شهر

 %41 %96 فرهنگی مثل میدان امام-ی تاریخیها دسترسی مناسب به مجموعه

 %81 %67 و اجتماعی محله میباال بودن امنیت عمو

 %8 %61 ساکنین میباال بودن شأن اجتماعی و سطح فرهنگ عمو

 %88 %61 محلهباال بودن سودآوری سرمایه گذاری  در ساخت و سازهای 

 

 ی مسکونی مطلوبها محیطی تحقیق بر کیفیت ها شاخصتأثیر 

بندی شدند. این بخش بندی و گروههای مسکونی مطلوب شهر اصفهان شناسایی، رتبه های پیشین، محیط در قسمت

منظور میانگین های مسکونی مطلوب خواهد بود. بدین  ها بر کیفیت محیط نیز به دنبال میزان تأثیر هر یک از شاخص

شود. در جدول شماره  های مسکونی مطلوب منتخب در پرسشنامه، بررسی می ها در کلیه محیط هرکدام از شاخص

 صورت خالصه مشاهده نمود.های تحقیق را به توان میانگین نمرات شاخص می 81
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 کند. میجدول فوق را تحلیل  9شماره شکل 
 

 
 ی مسکونی مطلوبها محیطی کیفی تحقیق در ها شاخصتحلیل  :3 شکل

 

 ی تحقیقها شاخصبندی رتبه -11جدول 

 : پاکیزگی و رعایت بهداشت محله8شاخص 

 ساکنین می: باال بودن شأن اجتماعی و سطح فرهنگ عمو9شاخص 

 : باال بودن سودآوری سرمایه گذاری  در ساخت و سازهای محله9شاخص 

 محلهو اجتماعی  می: باال بودن امنیت عمو4شاخص 

 : آرامش و سکوت و عدم وجود آلودگی صوتی در  محیط5شاخص 

 : سیما و نمای ظاهری مناسب ساخت و ساز در محله6شاخص 

 : عرض مناسب شبکه معابر محله7شاخص 

 : عدم وجود کاربریهای مزاحم و بافتهای فرسوده در محله1شاخص 

 : کیفیت باالی ساخت و سازهای مسکونی محله2شاخص 

 : باال بودن کیفیت  کفسازی پیاده روها و آسفالت معابر81شاخص 

 : اندازه مناسب و قطعه بندی منظم  قطعات مسکونی88شاخص 

 (...فریحی، ورزشی، آموزشی، درمانی و)مراکز خرید،ت : برخورداری مناسب محله از خدمات عمومی89شاخص 

 : سبزینگی و سرسبزی محیط89شاخص 

 مناسب به سایر مناطق شهر: دسترسی 84شاخص 

 : دسترسی مناسب محله به زاینده رود85شاخص 

 فرهنگی مثل میدان امام-ی تاریخیها : دسترسی مناسب به مجموعه86شاخص 
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باالتر  ها شاخصتوان این گونه نتیجه گیری کرد؛ که هر قدر نمرات  میبا توجه به جدول و نمودار صفحات فوق، 

ی تحقیق را ها شاخصی مسکونی مطلوب داشته است. بنابراین ها محیطتری در کیفیت باشد، آن شاخص تأثیر بیش

 رتبه بندی نمود: 88به صورت جدول توان  می
 

 ی مسکونی شهر اصفهانها محیطراهکارهای پیشنهادی جهت ارتقای کیفیت  -12جدول 
 

 آموزش ساکنین
 رعایت پاکیزگی محالت

 رعایت حقوق همسایگی

 استانداردها و ضوابطرعایت 

 عدم اعطای مجوز تراکم ساختمانی باال در محالت با تراکم زیاد

 افزایش عوارض ارزش افزوده بر تراکم در محالت مطلوب

 قطعه بندی منظم  قطعات و متناسب با اصول شهرسازی و اقلیم منطقه

 ی ناسازگار با کاربری مسکونی در سطح محالتها عدم وجود کاربری

 ی مسکونی بر اساس استاندارها و ضوابط موجود در شهرسازیها محیططراحی خدمات وابسته به مسکن در 

 تقویت سبزینگی
 ایجاد فضای سبز در محالت

 حفاظت از فضاهای سبز موجود در سطح محالت

 ی تشویقی و حمایتی در محالت تاریخی شهرها ایجاد سیاست احیاء و حفاظت از محالت تاریخی شهر

 حفاظت از رودخانه زاینده رود
 عدم اعطای مجوز تراکم ساختمانی باال در حریم رودخانه

 حفاظت از فضای سبز اطراف رودخانه زاینده رود

 افزایش امنیت در محالت

 ها امکان دیده شدن فضا از درون بدنه

 نورپردازی مناسب جهت تأمین روشنایی کافی در شب

 محالتکنترل ترافیک در سطح 

 افزایش کیفیت ساخت و سازها

 کف سازی متناسب با محورهای پیاده، دوچرخه و سواره در سطح محالت

 ی شهری در محالت مسکونیها توجه و نظارت به طراحی مناظر و بدنه

 وجود نظارت بر کیفیت ساخت وسازهای مسکن در سطح محالت

 

  گیرینتیجه

محیط مسکونی برتر  5عنوان بهآبشار، ناژوان، مهرآباد، عباس آباد و دشتستان  را  به ترتیب تکنیک تاپسیس محالت 

در نرم افزار  ای خوشهنتایج تحلیل  کند. میگانه شهر اصفهان معرفی  84از دیدگاه مدیران ارشد شهرداری مناطق 

spss دهد. نتایج این بخش از تحقیق  میگروه جای  4ی تحقیق محالت مسکونی مطلوب را در ها شاخص، از حیث

؛ محالت مهرآباد، هزارجریب، دشتستان، آبشار، کاخ سعادت 8عباس آباد، باغ دریاچه و ناژوان را در گروه  محالت

 و محالت خانه اصفهان و جابر 9، خواجو، جلفا و صائب در گروه ؛ محالت چرخاب9آباد و کوی سپاهان در گروه 

 دهد. مینشان  4انصاری را در گروه 
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عوامل مختلفی بر کیفیت  توان اذعان داشت که مجموعه میی مسکونی، ها محیطدر ارتباط با تأثیر عوامل بر کیفیت 

شوند.  میی مسکونی شهر مؤثرند. در نگاه کلی این عوامل به سه معیار کالبدی، اقتصادی، اجتماعی تقسیم ها محیط

نظیر  ها شاخصیی را بر شمرد که برخی از این ها شاخصتوان برای هر کدام از معیارها،  میتر در نگاهی عمیق

ی مطلوب شهری دارند و بالعکس ها محیطتری در کیفیت تأثیر کم یفرهنگ-یخیتار یها به مجموعه یدسترس

ر کیفیت گذاری دن و میزان سودآوری سرمایهایی نظیر پاکیزگی و بهداشت محله، سطح فرهنگ ساکنها شاخص

 محالت نقش بسزایی دارد.

بخش آموزش ساکنان، رعایت استانداردها و ضوایط،  7توان راهکارهایی در  بنابراین با توجه به نتایج تحقیق می

تقویت سبزینگی، احیاء و حفاظت از محالت تاریخی شهر، حفاظت از رودخانه زاینده رود، افزایش امنیت در 

های مسکونی شهر اصفهان ارائه داد. جدول  ازها جهت ارتقای کیفیت در محیطمحالت و افزایش کیفیت ساخت و س

 دهد. این راهکارها را نشان می 89شماره 
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