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 و همکاران( پیراشهر...)نورایی یهادر سکونتگاه طیمح تیفیک یابیارز

 مقدمه
. ابدییدر قالب شهرها تحقق م یستیزهم نیکه ا گرددیاحساس م ییدر سطح باال یستیزبشر به هم ازیدر جامعه امروز ن

همچون  یمیو با مفاه باشدیم یچندبعد یاست که مفهوم یشهر طیمح تیفیدر شهرها ک یستیزاز ابعاد مهم هم یکی

 یاریدر بس کهیطوربهدارد،  یاشتراکات یزندگ تیقابل و یشهروند تیمکان، ادراک و رضا تیفیک ،یزندگ تیفیک

 یاگستردهمفهوم  یزندگ تیفی(. کVan kamp, et al, 2013: 27) شودیمشابه در نظر گرفته م یمعان عنوانبهاز موارد 

 کی یریپذستیز تیقابل عنوانبهآن را  یمختلف است. برخ یهاگروهافراد و  یبرا یگوناگون یمعان یاست که دارا

 ،یشادکام ،یاجتماع یستیبهز ،یرفاه عموم عنوانبه یو برخ تیجذاب زانیم یبرا یاسنجه عنوانبه گرید یبرخ ه،یناح

. نگرفته استمفهوم صورت  نیا یبرا یجهان قبولقابل فیهنوز تعر وجودنیباااند. کرده رتفسی. …و  یمندتیرضا

 یهامتأثر از زمان، مکان، ارزش ،ینسب ،یچندوجه یمفهوم یزندگ تیفیباورند که ک نیاز محققان بر ا یاریبس رایز

 یو عملکرد یگوناگون کالبد یاز اجزا یشهر طی(. مح3: 1393 گرانیو د یاست )محمد یو اجتماع یفرد

را به خود اختصاص  یشهر طیاز مح یادیسهم ز یمسکون یمقوله مسکن و واحدها معموالًاست که  شدهلیتشک

 یفضا نیتریو خصوص طیرابطه متقابل انسان و مح یشکل تجسم کالبد نیترکوچکو  نیخردتر. مسکن دهندیم

در  کنندهنییعمده و تع ییو کاال رودیافراد نسبت به جهان به شمار م یریپذجامعه یانسان است که عامل اصل یزندگ

 یافراد نقش یاجتماع ابطو رو یفرد تیهو یریگدر شکل کهیطوربه گردد؛یفضا محسوب م یسازمان اجتماع

هر فرد به شمار  هیو اول یاساس یازهایاز ن یکیگونه که مسکن (.  همان2: 1394 ،یو ارفع یدارد )شکوه کنندهنییتع

است  ازیموردنآن  تیفیک یریگاندازه رد،یکه به خود بگ یمتفاوت است؛ اما هر شکل یدر نوع، اندازه و طراح رود،یم

 ی(. مطالعات بر روMohit, et al, 2010:21) دینمایم نیخانوارها را تأم تیرضا کهحاصل شود  نانیتا اطم

و سطح  یزندگ تیفیک حات،یو ترج ازهایمسکن ساکنان حاضر، ن طیاز شرا یابیشامل ارز ،یمسکون یمندتیرضا

 یگوناگون هدافو ا لیدال یمسکون یمندتیرضا یبر رو قی. اگرچه تحقباشدیمسکن م یهاشکست پروژه ای تیموفق

ساکنان منجر  یتینارضا ای تیبه درک بهتر عوامل مؤثر بر رضا یمسکون تیرضا یاما مطالعات بر رو کندیرا دنبال م

از موضوعات مهم در  یکی یمسکون یهاطیاز مح یمندتیرضا ازآنجاکه(. Ibem & Aduwo, 2013;164. )شودیم

 یمندتیعدم رضا نیو همچن دهدیم لیرا تشک یاز زندگ یمندتیاز رضا یبه شمار رفته و بخش یزیربرنامه یحوزه

 یهایناهنجار ،یمسکون طیبه مح نیچون عدم احساس تعلق ساکن یمنف ییامدهایخود، پ یمسکون طیاز مح نیساکن

 یی)رضا یراشهریپ دیجد یهاسکونتگاه نیساکن یمندتیرضا یابیخواهد داشت، لذا ارز یپو ... را در یاجتماع

اصالح در  ای ،یمندتیمطلوب رضا تیوضعصورتبه ادامه، در  میاتخاذ تصم منظوربه( 1: 1392زاده،یوکمائ

 ،یاقتصاد ،یوادار یاسیس تیاهم رغمی. علگرددیم یتلق یضرور یامر ،یمندتینامطلوب رضا تیوضعصورت

آن، وجود  ادیز نسبتاً  تیجمع شدو نرخ ر یاریبختومرکز استان چهارمحال عنوانبهشهر شهرکرد  یاجتماع

 ریبا یاراض کیو تفک یزیربرنامه دیامر سبب گرد نیشهر شده است. ا نیا یمانع رشد افق یکالبد یهاتیمحدود

 یسال از آغاز اجرا 10 باگذشت. اکنون ردیمهر در دستور کار قرار گمسکن یاجتماع استیدر قالب س هیموسوم به منظر

 یابی. پژوهش حاضر به ارزاستافتهی یتجسم کالبد 37و  36و  35 یهاطرح در قالب محله زا یمین باًیتقرطرح،  نیا

درک  جادیشهر شهرکرد جهت ا دیجد یراشهریسکونتگاه پ عنوانبه هیمهر منظرمسکن طیاز مح یمندتیرضا زانیم

 ،یمسکن کنون طیمنظور شرا نیا ی. براپردازدیساکنان شهرک م یتینارضا ای یمندتیبر رضا مؤثر یبهتر از عوامل اصل
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 ندیاز فرآ آمدهدستبهاطالعات  تیدرنها. کندیم یابیارز ییهاآن را با استفاده از شاخص تیفیو ک هاتیو اولو ازهاین

کاهش نقاط ضعف و  یبرا ییهاشنهادیپبکار گرفته و  یزیرو مداخله برنامه یگذاراستیس یرا برا یابیو ارز لیتحل

 .دینمایارائه م ورتوسعه محدوده مذک

و  اهداف گریو از طرف د یمسکون طیمح یهایژگیو نیب یروابط کارکرد طرفکیاز یمسکون طیمح مفهوم

 Zwarts) دهدیارتباط م به همرا  یمسکون یهاطیمحاست که مردم و  یسمیو مکان شودیمردم محسوب م یهاارزش

and Coolen, 2006:84انتظارات  انیه مشکاف و فاصل تشناخ عنوانبه یمسکون طیاز مح یمندتیرضا یابی(. ارز

عات مسکن موضوع مطال ربازیاز د یمسکون یمندتی. رضاشودیم فیتعر یمسکون طیموجود مح تیو واقع نیساکن

ریز اولین گام برای شناخت مسأله سنجش کیفیت و ارزیابی (. برای یک برنامهHung & Du,2015:221بوده است )

را بر اساس  هاآنحیط مسکونی فراهم آورده و مپیش روی افراد را در  شکالتمندی است. زیرا زمینه شناخت مرضایت

 (.139: 1393و همکاران،  انیعیسازد )رفاولویت مشخص می

 «هیجریاوگان، ن التیا یدر مساکن اجتماع یمسکون یمندتیرضا یابیارز»با عنوان  ی( در پژوهش2013) 1و آدو بمیآ

به  ونیرگرس لیو تحل یفیآمار توص یهاو روش یمساکن اجتماع نیساکن انیپرسشنامه در م 452 عیبا استفاده از توز

مسکن  طیاز شرا یطورکلبه نیکه ساکن دهدینشان م هاآنپژوهش  جیپرداختند. نتا یسکونت یمندتیرضا یابیارز

 هستند.  یخود ناراض

به  «یکواالالمپور، مالز یدر مساکن اجتماع یمسکون یمندتیرضا یابیارز»( در مقاله 2010)  2و همکاران تیموه

و امکانات  یاجتماع طیمح ،یمسکون بانیخدمات پشت ،یواحد مسکون یهایژگیوابسته به و ریپنج متغوچهل یبررس

و  یمسکون بانیمتوسط از خدمات پشت طوربهساکنان  که دهدینشان م قیتحق نیا یهاافتهیها پرداختند. محله یعموم

پژوهشگران در  شنهادیدارند. پ یشتریب تیرضا یواحد مسکون یهایژگیو و یاجتماع طیامکانات محله نسبت به مح

 یاجتماع مؤثر یگذاراستیو س ازیموردن یامکانات و خدمات عموم نیتأمبه  یدولت یهاارگان شتریتوجه ب یراستا

 است.

ژو شهر هانگ یمساکن عموم یمندتیرضا زانیم صیو تشخ یابیارز»تحت عنوان  ی(  در پژوهش2015) 3و دو هوانگ

مساکن  یهایژگیو و یعموم التیمحله، تسه طیمح یارهایدر قالب مع نیساکن یمندتیرضا زانیم یبه بررس «نیچ

دارند.  ییباال یمندتیرضاکم  یبهااجاره با یمسکون ینشان داد که ساکنان واحدها هاآن یبررس جیپرداختند. نتا

ارتقا  هاآن شنهادیوجود دارد. پ یکم یمندتیرضا یواحد مسکون یهایژگیو و شدهارائه یعموم التیاز تسه نیهمچن

 .باشدیم یشهر تیریمد یهاتوسط ارگان نیساکن یازهایو توجه به ن یکالبد طیو مح یعموم التیتسه

 تیریمد کردیمسکن مهر با رو نیساکن یمندتیرضا زانیسنجش م»تحت عنوان  یامقاله( در 1393و همکاران ) یدرود

باز  یمقدار فضا ای ییای)مکان جغراف ینیع یهارا در قالب مؤلفه یمسکون طیاز مح یمندتیرضا یهاشاخص «یشهر

                                                           
1 Ibem & Aduwo (2013) 

2 Mohit, et al (2010) 

3 Hung & Du,(2015) 
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پژوهش  نیا یهاافتهیاند. قرار داده یابیط مورد ارزی( محیفرد یهاها، و خواستهآرمان ت،ی)شخص ی( و ذهنیعموم

 دارند. یکاف تیو شبکه معابر رضا یشهرو خدمات هایمناسب به کاربر یاز دسترس نیکه ساکن دهدینشان م

« مسکن مهر یسکونت تیفیساکنان از ک یمندتیرضا زانیسنجش م»( در پژوهش 1393و همکاران ) انیعیرف یهاافتهی

 یمندتیرضا زانیدر درک م سازد،یافراد را ممکن م تیرضا زانیکه امکان سنجش م یاحتمال یرهاینشان داد، متغ

 یاز واحدها تیرضا ت،یمالک ت،یشامل جنس رهایمتغ نیا نیترمهماز  ی. برخرگذارندیتأث اریبس طشانیساکنان از مح

درآمد و  الت،یتحص زانیمدت سکونت، م ،یمشخصات کالبد ،یشغل تیوضع ،ییزناشو یزندگ تیوضع ،یمسکون

 .باشدیمسن و بعد خانوار  ،یطبقه اجتماع

 یگستردگ رغمیگرفت که عل جهینت توانیم یمسکون یمندتیرضا زانیم ٔ  نهیدرزممطالعات صورت گرفته  یبررس با

 یرهایها و متغدر اغلب موارد شاخص ،یمندتیرضا زانیم یابیارز یمفهوم و نبود چارچوب مشخص و واحد برا نیا

 یابیشامل ارز ینیع یمسکون طیمح تیفیک یریگاندازه. اندشدهمیتقس یو ذهن ینیع یرهایمتغ دودستهبه  یموردبررس

بر اساس  یذهن یها(. در مقابل شاخصMohit,et al, 2010:21است ) طیامکانات، خدمات و مح ،یکیزیف یهایژگیو

استفاده  یزندگ ینیع تیافراد از وضع یابیارز یمردم از وضع خود استوار هستند و برا فیدرک و توص یچگونگ

است و  یمختلف زندگ یهاافراد از ادراکاتشان در مورد جنبه یشخص یهابر گزارش یها مبتنن شاخصی. اشوندیم

از آنکه  شیب یزندگ تیفیک یابی. ارزدهدیقرار م یموردبررس شانیازهاین نیتأمها را از افراد و گروه تیرضا زانیم

افراد  یزندگ تیفیک درواقع. ردیپذیصورت م ینذه یهاشاخص لهیوسباشد، به ریپذامکان ینیع یهاشاخص لهیوسبه

 اد،یز ییایپا باوجود ینیع یهاسنجش است و شاخص رقابلیغ ،ینسبت به زندگ هاآن تیگرفتن ذهن در نظربدون 

 تیو قابل نییپا ییایاز پا یذهن یهاانسان دارند. در مقابل شاخص یزندگ تیفیسنجش ک یبرا یکمتر نانیاطم تیقابل

 (.224: 1395و همکاران،  ییبرخوردارند )کوهشا یشتریب نانیاطم

 یاز انواع آن مساکن اجتماع یکیاست که  یبندطبقهقابل یشماریمختلف و ب یهاجنبه ازلحاظ یمسکون یهاطیمح

. مسکن اجتماعی به نوع خاصی از شیوه تأمین مسکن گردندیدرآمد جامعه احداث ماستقرار اقشار کم باهدفاست که 

در  ژهیوبههای گذشته از کشورهای صنعتی طی دهه دادیدر قرن نوزدهم دارد و تعشود که ریشه تاریخی اطالق می

اند. با استفاده کرده درآمد انیمدرآمد و مسکن افراد کم نیتأمهای بعد از جنگ جهانی دوم از این روش برای سال

در  یمسکن اجتماع یهااستیو س درآمدکم یهامسکن گروه نیتأم ٔ  نهیدرزم ریاخ قرنمین یاقدامات داخل یبررس

شهر،  یانیو م یبافت درون یهانیمختلف مانند گران بودن زم لیها به دالنوع طرح نیکه اکثر ا افتیدر توانیم شور،ک

و...،  دیجد تیموجود به جمع یخدمات عموم ییگوو پاسخ تیکفاعدمبه بافت موجود،  تیجمع قیتزر یریناپذامکان

اند. داده لیرا تشک یدیجد یراشهریپ یهاسکونتگاه بین ترتیاند و بدشده یابیمکانهر ش یدر خارج از بافت درون

گسترش  هاآنکه شهر در  یشهر یشهر و لبه نواح هیحاش ینواح منزلهبه یسادگبهرا  یراشهریپ یبتوان فضا دیشا

. اندافتهیگسترش یاسابقهیب صورتبهشهرها  شتریب ری(. در چند دهه اخ26: 1396، زادهلیاسماعکرد ) فیتعر ابد،ییم

 یکاف یعدم وجود فضا لیبه دل نیاست. بنابرا یتیاز انفجار جمع شیشهرها ب یگسترش کالبد نیاز موارد ا یاریدر بس

 ،یراشهریپ یهاطیکه مح شوندیشهر رانده م رامونی، به پشدهاضافه تیاز جمع یشهر، بخش تیکل جمع یبرا

 دیجد یهاسکونتگاه ازجمله(. 42: 1396و همکاران،  روانیش انیهستند. )کاظم یتیجمع نیمکان جذب چن نیتریاصل

 یاریبختواستان چهارمحال یو مقصد مهاجرت از شهرها و روستاها تیجمع زیکه به محل جذب سرر یراشهریپ
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 یهااستیمحدوده مذکور در قالب س. باشدیمشهر شهرکرد  یواقع در شمال شرق هیمنظر یاست، اراض شدهلیتبد

نفر، همچنان  12000 بربالغ یتیقرار گرفت و اکنون با جمع یسازو آماده یزیر، مورد برنامه1380مهر در دهه مسکن

 نیساکن یمندتیرضا زانیعوامل اثرگذار بر م نییتع رینظ ی. پژوهش حاضر اهدافکندیم یرا ط تیجذب جمع ندیفرآ

 تیدرنهاخود و  یمسکون طیاز مح رکردشه هیشهرک منظر نیساکن یمندتیرضا زانیم نییتع ،یمسکون طیاز مح

 زانیم یابیارز ق،یتحق نیمنتخب ا کردی. روکندیرا دنبال م هیشهرک منظر نیساکن یمندتیرضا زانیارتقاء م یچگونگ

 ینظر اتیمطالعه ادب هیبر پا مؤلفه 7شاخص و  25منظور  نیا ی. براباشدیم هیساکنان شهرک منظر یذهن یمندتیرضا

 .ردیگیقرار م موردسنجشو  نیتدو ،یو تجرب

 

 یشناسروش
ارتقاء جهت  ییاطالعات، راهکارها لیتحلوهیو تجز یو بستر شناخت نهیموضوع که پژوهش حاضر با استفاده از زم نیتوجه به ا با

. از طرف ردیگیقرار م «یکاربرد قاتیتحق»در دسته  کند،یشهرکرد ارائه م هیساکنان شهرک منظر یمسکون طیمح تیفیک

 ت،یماه ها،یژگیو و پردازدیآن م یفعل تیدار وضعمنظم و نظام فیو به توص کندیم یوضع موجود را بررس قیتحق نیا گرید

-یفیتوص» تیماه یلذا دارا دینمایم یپژوهش را بررس یو تجرب ینظر یمباناز  شدهاستخراج یرهایمتغ نیو ارتباط ب ندهایفرآ

 . باشدیم «یلیتحل

شاخص در  25 ،یمسکون یمندتیرضا زانیم یابیارز ٔ  نهیدرزم شدهانجام یهاپژوهش یو بررس ینظر اتیادباز مرور  پس

و منظر  دیو د یکالبد ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یو نگهدار تیرینقل، مدوحمل ،ییربنایو ز ییروبنا یعموم التیتسه مؤلفه 7قالب 

افراد از  یابیارز یمردم از وضع خود استوار هستند و برا فیدرک و توص هیپا برها شاخص نی. ادیگرد نیتدو 1مطابق جدول 

 .شوندیشهر شهرکرد استفاده م یشهر تیریمد یهاو نحوه عملکرد سازمان ینیع تیوضع

 

 موردمطالعه یهاشاخصو  هامؤلفه :1دول ج

 منبع سنجه مؤلفه

ت عمومی روبنایی و زیربنایی
تسهیال

 

بیمارستان، کلینیک، (مندی از دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانیمیزان رضایت

 درمانگاه(

 (1393اطمینانی قصرالدشتی و سلطانی)

 (1393درودی و دیگران )

 (1395) آجیلیان ممتاز و دیگران

 (1391پور و روشنی )داداش

Hanák,et al,(2015) 

Mohit, et al,(2012) 
Hung & Du,(2015) 

Amérigo & Aragonés, (1990) 

های ورزشی،سالن مندی از دسترسی به امکانات ورزشی)زمینمیزان رضایت

 ورزشی،استخر و...(

 مندی از دسترسی به امکانات تفریحی )شهربازی،سینما،تئاتر و...(میزان رضایت

 نشانی مندی از  دسترسی به خدمات آتشمیزان رضایت

 مندی از  دسترسی به خدمات پارکینگمیزان رضایت

 مندی از سطح پوشش شبکه آبرسانیمیزان رضایت

 آوری فاضالبمندی از سطح پوشش شبکه جمعمیزان رضایت

 ها و فضای سبزمندی از دسترسی به پارکمیزان رضایت
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حمل
ونقل

 
 (1393درودی و دیگران ) لهمندی از امکان دسترسی پیاده و دوچرخه به مراکز خدماتی محرضایتمیزان 

 (1395آجیلیان ممتاز و دیگران )

 (1391پور و روشنی )داداش

Hanák,et al,(2015) 

Amérigo & Aragonés, (1990) 

نقل عمومی)تعداد اتوبوس و تاکسی و نزدیکی ومندی از تسهیالت حملمیزان رضایت

 های اتوبوس و تاکسی(ایستگاه

ی
ت و نگهدار

مدیری
 

 مندی از روشنایی خیابان و فضاهای عمومیمیزان رضایت

 (1393اطمینانی قصرالدشتی و سلطانی )

 (1395آجیلیان ممتاز و دیگران )

Mohit, et al,(2012) 
Amérigo & Aragonés, (1990) 

 زباله و دفع پسماند یآورجمعمندی از نحوه رضایت میزان

 مندی از نظافت و پاکیزگی فضاهای محلهمیزان رضایت

 هاآنمندی از عرض معابر و کیفیت ساخت میزان رضایت

 سطحی یهاآبدفع  یآورجمعمندی از نحوه میزان رضایت

ی
صاد

اقت
 

 (1394و دیگران ) محمدی مندی از قیمت زمین و مسکنمیزان رضایت

 (1393رفیعیان و دیگران )

 (1395آجیلیان ممتاز و دیگران )

Mohit, et al,(2012) 
Hung & Du,(2015) 

 مندی از دسترسی به مراکز شغلیمیزان رضایت

اجتماعی
 مندی از امنیتمیزان رضایت 

 (1393درودی ودیگران )

 (1393رفیعیان و دیگران )

 (1395)آجیلیان ممتاز و دیگران 

 (1391پور و روشنی )داداش

Hanák,et al,(2015) 

Hung & Du,(2015) 

 مندی از روابط همسایگی و اعتماد به همسایگانمیزان رضایت

 مندی از مشارکت ساکنین در اداره و رفع نیازهای محلهمیزان رضایت

ی
کالبد

 

 مندی از تراکم جمعیتیمیزان رضایت

 کیفیت ساخت ابنیهمندی از میزان رضایت

 ها اتاق و تعدادهای مسکونی مندی از متراژ واحدمیزان رضایت

دید و منظر
 

 از داخل به خارج واحدهای مسکونی تیرؤقابل یاندازهاچشممندی از میزان رضایت

 مندی از ظاهر معماری محیطمیزان رضایت

 

. جامعه آماری پژوهش، شده استاستفادههای پژوهش از روش میدانی نظیر مشاهده و پرسشنامه جهت گردآوری داده

ست که از  شهرکرد ا شهرک منظریه  سکونی موجود در محالت  گیری به عمل آمد. برای نمونه هاآنهمه واحدهای م

و  37، 36، 35شامل محالت  . بدین ترتیب که خوشه اولشده استاستفاده یاخوشهگیری گیری از روش نمونهنمونه

شه دوم بلوک 38 شامل پالکشهرک منظریه و خو سوم  شه  شهری و خو سکونی میهای  شد. از ها و واحدهای م با

 صورتبهبلوک  12گیری قرار گرفت و تعداد مورد نمونه هاآندرصد از  10دهنده محدوده، بلوک تشکیل 118تعداد 

شد و  صادفی انتخاب  شکیلاز تمامی  تیدرنهات سکونی ت شنامه تکمیل گردید. واحدهای م س دهنده بلوک انتخابی پر

پالک استتتت که به واحدهای مستتتکونی برای تکمیل پرستتتشتتتنامه مراجعه  100بلوک و  12بنابراین حجم نمونه برابر 

 گردید.
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نظیر آمار  تحلیل آماریوبا استتتتفاده از روش میدانی، از روش تجزیه شتتتدهیگردآورهای تحلیل دادهوجهت تجزیه

ضعیت  صیف و صیفی برای تو ستفاده گردید. از آمار تو ستنباطی ا صیفی و ا ضاتو ضای نمونه یمندتیر گیری با اع

با استتتفاده از  یجامعه آماربه  آمدهدستتتبهاستتتفاده از انواع جداول و نمودارهای توزیع فراوانی و ستتپس تعمیم نتایج 

. در بخش بعدی با استفاده گرفته شدبهره  SPSS افزارنرمبا استفاده از  ایتک نمونه Tآمار استنباطی و آزمون آماری 

سله سل شاخصAHPمراتبی )از روش تحلیل   که صورتنیبدشود. ها و متغیرهای پژوهش پرداخته می( به تعیین وزن 

ستفاده از روش نمونه سان و خبرگان  10گیری موارد خاص، ازابتدا با ا شنا شدنفر از کار سته  شاخص خوا های که به 

گردید و بر این استتتاس وزن  Expert Choice افزارنرمامتیاز دهند، ستتتپس نتایج این عمل وارد  25تا  1پژوهش از 

های حاصتتتل از پس از اثبات معناداری میانگین تیدرنهاتحقیق محاستتتبه شتتتد.  یهامؤلفهها و هریک از شتتتاخص

های بندی شتتاخصن ضتترب گردیده و امتیاز نهایی جهت رتبهها، وزن هر شتتاخص در میانگین آگیری شتتاخصاندازه

 پژوهش محاسبه شد. 

شتر  شهری که بی ست، جایگاه و اهمیت ویژه متأثرمناطق پیرا شهری ا سعه  شهر دارد و از تمایالت تو ای در مطالعات 

 عنوانبهباشد. شهرکرد سازگار و همساز  جوارهمریزی شهر با اصول برنامه ستیبایمنواحی پیرامون شهرها  عنوانبه

های مختلف اقتصتتادی، اجتماعی، ستتیاستتی، اداری و... از این جنبه ازلحاظوبختیاری ترین شتتهر استتتان چهارمحالمهم

ست.  ستثنی نی ضوع م شامل وجود ارتفاعات  یطورکلبهمو شهرکرد از چهار جهت مختلف  شد کالبدی  محدودیت ر

ستهیپهمبه شاورزی در جنوب،  و شمند ک ضی ارز شمال و ارا سبب وجنوب وغربجنوبدر  سعه  یابیمکانشرق،  تو

سکن شهرکرد در قالب طرح م سوم به منظریه گردید. با توجه به جدید  ضی مو شهر و ارا شرقی  شمال  شیه  مهر در حا

شد جمعیت  سبتاًنرخ ر شی از جریان مهاج ن سهم زیادی از آن نا شهرکرد که  شهر  ستانزیاد  های دیگر نظیر رت از ا

فضایی پیراشهری به محل استقرار  عنوانبهخوزستان و روستاها و شهرهای کوچک اطراف آن است، شهرک منظریه 

 (.1387جمعیت سرریز شهر شهرکرد تبدیل گردید )مهندسین مشاور شهروخانه: 

محله تقستتیم  9این اراضتتی به  دهند.ل میشتتهرکرد را تشتتکی 6و  5هکتار نواحی  591بربالغاراضتتی منظریه با مستتاحتی 

پیشتتنهادی طرح  31و  30، 29، 28، 27گیرد و مشتتتمل بر محالت نیمه شتتمالی اراضتتی را دربر می 5استتت. ناحیه شتتده

پیشتتنهادی را  36و  35، 34، 33استتت و محالت را به خود اختصتتاص داده 6باشتتد. اراضتتی نیمه جنوبی ناحیه جامع می

سه گیری پروژه آمادهشکل اًطبع گردد. شامل می ضی پرو ضر سال را می 20تا  15سازی این ارا طلبد که در حال حا

استتت. بنابراین شتتکل گرفته 38و قستتمتی از محله  37و  36و  35ستتال از شتتروع اجرای طرح محالت  10 باگذشتتت

ضر، محله  موردمطالعهمحدوده  شامل  6 از ناحیه 38و  37و  36و محالت  5از ناحیه  35پژوهش حا شهرکرد را  شهر 

 نفر جمعیت دارد. 12000حدود  1395ومسکن سال شود که بر اساس سرشماری نفوسمی
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 موردمطالعهمحدوده نقشه موقعیت جغرافیایی  .1شکل

 

 های تحقیقیافته
آمار توصیفی، های مشاهده و پرسشنامه، ابتدا به لحاظ با استفاده از روش شدهیآورجمعهای وتحلیل دادهجهت تجزیه 

گیری با استفاده از آمار استنباطی و آزمون گردد و سپس نتایج حاصل از نمونهها بررسی میوضعیت هریک از شاخص

معنادار بودن میانگین هر شاخص اثبات شد،  ازآنکهپسشود. تعمیم داده می یجامعه آمار کلبهای تک نمونه Tآماری 

با ضرب  تیدرنها( محاسبه و AHPمراتبی )با استفاده از روش تحلیل سلسلهها در مرحله بعدی وزن هریک از شاخص

ها جهت بندی شاخصو اولویت دیآیم به دست هاآنوزن هرشاخص در میانگین معنادار، امتیاز نهایی هریک از 

 گردد.ریزی و اقدامات آینده مشخص میبرنامه

 

 هاوتحلیل آماری دادهتجزیه

 36) هاآنشونده مرد هستند و اکثر درصد از افراد پرسش 57 دهد کهشوندگان نشان میارزیابی مشخصات پرسش

 نیا انهیماه نهیهز زانیبرخوردارند و م سانسیو ل پلمیدفوق التیتحص از  هاآن شتریب باشند.یشغل آزاد م یدرصد( دارا

 .تومان در ماه است ونیلیمکیاز  شیافراد ب

    

 شوندگانمشخصات پرسش .2شکل
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نایی،  مؤلفههفت  ازنظرکیفیت محیط مستتتکونی در شتتتهرک منظریه شتتتهرکرد  تستتتهیالت عمومی روبنایی و زیرب

های مستخرج از ادبیات ونقل، مدیریت و نگهداری، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و دید و منظر بر اساس شاخصحمل

قرار گرفت. نتایج توصتتیف و تحلیل آماری  شموردستتنجنظری و تجربی پژوهش و از دیدگاه ستتاکنین این محدوده 

 مختلف مورد سنج به شرح زیر است: یهامؤلفه نهیدرزمها پرسشنامه

سهیالت عمومی روبنایی و مؤلفه ازنظر - سهیالت عمومی  ت شهرک منظریه با کمبود امکانات و ت زیربنایی، 

مواجه است. از طرف دیگر درمانی، ورزشی، تفریحی و پارک و فضای سبز -های بهداشتیشامل کاربری

مندی است. همچنین میزان رضایتزیاد ساکنین را دربر داشتهنحوه پوشش شبکه آبرسانی رضایت خیلی

نشتتانی، پارکینگ و شتتبکه دفع فاضتتالب در ستتطح متوستتط قرار دارد. نتایج آزمون تک از خدمات آتش

  باشد.می آمدن سطح معناداری صفر،گواهی بر این مدعا دستبهو  Tای نمونه

شان میوحمل مؤلفه ٔ  نهیدرزم - ستنباطی ن صیفی و ا سدهد که نقل، نتایج آمارهای تو ستر و  ادهیپ یامکان د

است  روبه باالی در سطح متوسط ونقل عمومحمل التیتسهو وضعیت  محله یدوچرخه به مراکز خدمات

 کند.نیز این فرض را تایید می Tو مقدار سطح معناداری آزمون 

مدیریت و نگهداری که بیشتر به بحث پیرامون عملکرد نهادهای  مؤلفهآمده از بررسی آماری بدستنتایج  -

پردازد، نشتتانگر وجود ضتتعف و وفاضتتالب و... میشتتهری اعم از شتتهرداری، اداره آبمختلف مدیریت

، ندزباله و دفع پستتتما یآورنحوه جمعی، عموم یو فضتتتاها ابانیخ ییروشتتتنا نهیدرزمعملکرد نامناستتتب 

ضاها یزگینظافت و پاک سوی دیگر می محله یف شد. از  ضا زانیمبا ساکنینمندتیر از عرض معابر و  ی 

استتت. ستتطح  روبه باالی در ستتطح متوستتط ستتطح یهادفع آب یآورنحوه جمعو  هاآنستتاخت  تیفیک

  باشد.این ادعا می دییتأ، نشانگر Tای از آزمون آماری تک نمونه آمدهدستبهمعناداری صفر 

اقتصتتادی، ستتاکنین شتتهرک منظریه از قیمت زمین رضتتایت کم و از دستتترستتی به مراکز شتتغلی  ازلحاظ -

 باشند. رضایت خیلی کم دارا می

وامنیت، اجتماعی که دربرگیرنده موضتتتوعات مربوط به ایمنی مؤلفهمندی از میزان رضتتتایت یطورکلبه -

 Tیک به سطح متوسط است. نتایج آزمون آماری در سطح کم و نزد باشدیممشارکت و اعتماد اجتماعی 

)کل  یجامعه آمارگیری صتتادق استتت بلکه به در میان افراد نمونه تنهانهدهد که این موضتتوع نشتتان می

 باشد.می میتعمقابلمحالت شهرک منظریه( نیز 

شاخص - ضایت مؤلفههای در بین  ضایت از متراژ کالبدی، ر سط، ر سطح متو مندی از تراکم جمعیتی در 

مندی از کیفیت ستتاخت ابنیه در و میزان رضتتایت کم یلیخدر ستتطح  هااتاقواحدهای مستتکونی و تعداد 

 است.  شدهیابیارزسطح کم 

ست یسطح معنادار - شان م T یآمده از آزمون آماربد شهرک منظرین ضا زانیم هیدهد که در   یمندتیر

از ظاهر  یمندتیرضا زانیو م یمسکون یاز داخل به خارج واحدها تیرؤقابل یاندازهاچشماز  نیساکن

 .در سطح کم قرار دارد طیمح یمعمار

از  دهد که ساکنین شهرک منظریهآمده از نتایج آمارهای توصیفی و استنباطی نشان میهای حاصلبررسی یطورکلبه
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 و همکاران( پیراشهر...)نورایی یهادر سکونتگاه طیمح تیفیک یابیارز

ی به ترتیب بیشتترین تیجمعتراکم زانیمو  فاضتالب یآورجمع ستطح پوشتش شتبکهی، ستطح پوشتش شتبکه آبرستان

ی، به مراکز شغل یدسترس، سبزیها و فضابه پارک یدسترسهای اند و در عوض شاخصمندی را اظهار نمودهرضایت

س ستر شهرباز یحیبه امکانات تفر ید ضایت و...( تئاتر نما،یس ،ی) ستبه ترتیب کمترین میزان ر ساکنین را بد  مندی 

  اند.آورده
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 4 یاپی، پ۱۳۹۹ پاییز و زمستان، مدودوره دوم، شماره سعه فضاهای پیراشهری                                                           مجله تو

 و مشاهدات میدانی یاکتابخانهبر اساس بررسی اسناد  هاشاخصامتیازدهی : 2جدول 

 نتایج آمار استنباطی نتایج آمار توصیفی هاشاخص هامؤلفه

 درصد( 95)سطح اطمینان 

انحراف از  واریانس میانگین زیادرضایت خیلی رضایت زیاد رضایت متوسط رضایت کم کمرضایت خیلی

 معیار

سطح  Tمقدار شاخص 

 معناداری
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

ت ع
تسهیال

مومی روبنایی و زیربنایی
 

مندی از دسترسی به امکانات بهداشتی و میزان رضایت

 بیمارستان، کلینیک، درمانگاه((درمانی

51 40 13 14 3 40 6 6 0 0 12/2 036/1 018/1 000/1 000/0 

مندی از دسترسی به امکانات تمیزان رضای

 های ورزشی،سالن ورزشی،استخر و...(ورزشی)زمین

34 34 46 46 19 19 1 1 0 0 87/1 559/0 747/0 000/11 000/0 

مندی از دسترسی به امکانات تفریحی تمیزان رضای

 )شهربازی،سینما،تئاتر و...(

58 58 18 18 21 21 3 3 0 0 69/1 822/0 907/0 000/7 000/0 

 000/0 000/1 054/1 112/1 14/3 9 9 30 30 33 33 22 22 6 6 نشانیمندی از  دسترسی به خدمات آتشمیزان رضایت

 002/0 000/3 066/1 136/1 34/3 14 14 33 33 30 30 19 19 4 4 مندی از  دسترسی به خدمات پارکینگتمیزان رضای

 000/0 000/0 916/0 838/0 01/4 34 34 40 40 20 20 5 5 1 1 مندی از سطح پوشش شبکه آبرسانیتمیزان رضای

آوری مندی از سطح پوشش شبکه جمعتمیزان رضای

 فاضالب

2 2 4 4 34 34 50 50 10 10 62/3 642/0 801/0 000/7 000/0 

 000/0 000/8 902/0 814/0 79/1 1 1 4 4 14 14 35 35 46 46 ها و فضای سبزمندی از دسترسی به پارکتمیزان رضای

حمل
ونقل

 

مندی از امکان دسترسی پیاده و دوچرخه به زان رضایتمی

 مراکز خدماتی محله

13 13 13 13 38 38 29 29 7 7 04/3 231/1 109/1 000/0 000/0 

نقل عمومی)تعداد ومندی از تسهیالت حملمیزان رضایت

های اتوبوس و اتوبوس و تاکسی و نزدیکی ایستگاه

 تاکسی(

12 12 20 20 22 22 32 32 14 14 16/3 550/1 245/1 000/1 000/0 

ی
مد

ت 
ری

ونگه
ارید
 

 000/0 000/4 224/1 499/1 58/2 4 4 21 21 33 33 13 13 29 29 مندی از روشنایی خیابان و فضاهای عمومیمیزان رضایت
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 و همکاران( پیراشهر...)نورایی یهادر سکونتگاه طیمح تیفیک یابیارز

 000/0 000/8 009/1 018/1 82/2 2 2 24 24 41 41 20 20 13 13 مندی از نحوه جمع آوری زباله و دفع پسماندتمیزان رضای

 000/0 000/5 169/1 367/1 63/2 6 6 16 16 35 35 21 21 22 22 مندی از نظافت و پاکیزگی فضاهای محلهتمیزان رضای

 000/0 049/4 235/1 525/1 50/3 22 22 38 38 17 17 14 14 9 9 مندی از عرض معابر و کیفیت ساخت آنهاتمیزان رضای

مندی از نحوه جمع آوری دفع آب های تمیزان رضای

 سطحی

12 12 17 17 25 25 19 19 27 27 32/3 836/1 355/1 000/2 020/0 

صادی
اقت

 

 004/0 000/2 346/1 818/1 40/2 9 9 15 15 19 19 21 21 36 36 مندی از قیمت زمین و مسکنان رضایتمیز

 000/0 000/7 882/0 778/0 70/1 0 0 4 4 16 16 26 26 54 54 مندی از دسترسی به مراکز شغلیمیزان رضایت

اجتماعی
 

 000/0 000/5 159/1 343/1 61/2 2 2 23 23 33 33 16 16 26 25 مندی از امنیتان رضایتمیز

مندی از روابط همسایگی و اعتماد به تمیزان رضای

 همسایگان

26 26 13 13 31 31 27 27 3 3 68/2 472/1 213/1 000/5 000/0 

مندی از مشارکت ساکنین در اداره و رفع تمیزان رضای

 نیازهای محله

15 15 16 16 37 37 25 25 7 7 93/2 298/1 139/1 000/8 000/0 

کالبدی
 

 000/0 000/5 957/0 917/0 55/3 15 15 41 41 30 30 12 12 2 2 مندی از تراکم جمعیتیمیزان رضایت

 000/0 000/5 395/1 945/1 79/2 14 14 18 18 29 44 11 8 28 16 مندی از کیفیت ساخت ابنیهتمیزان رضای

های مسکونی وتعداد مندی از متراژ واحدتمیزان رضای

 هااتاق

40 40 20 20 20 20 14 14 6 6 26/2 649/1 274/1 025/2 004/0 

دید و منظر
مندی از چشم اندازهای قابل رویت از داخل میزان رضایت 

 به خارج واحدهای مسکونی

43 43 24 24 22 22 11 11 0 0 21/2 036/1 018/1 063/2 004/0 

 002/0 000/3 179/1 389/1 38/2 5 5 13 13 35 35 27 27 20 20 مندی از ظاهر معماری محیطتمیزان رضای
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 ها( و محاسبه امتیاز نهایی شاخصAHPمراتبی )تحلیل سلسله

شاخص منظوربه ستیابی به وزن  سلهموردمطالعههای د سل ستگرفته( بهره AHPمراتبی )، از روش تحلیل  . بدین شده ا

سله سل ساخت  سپس  Expert Choice افزارنرممراتبی از هدف، معیارها و زیرمعیارها در منظور ابتدا  شکیل گردید و  ت

، میان معیارها و زیرمعیارها نفر از خبرگان و کارشناسان 10 لهیوسبهشده آمده از پرسشنامه تکمیلبر اساس نتایج بدست

شان صورتبه صفر ن سازگاری  صورت گرفت. نرخ  سه  صحت عمل انجامدودویی مقای شد. بر این شده میدهنده  با

شاخص  ساس  ضایت»ا شغلیمیزان ر سی به مراکز  ستر شاخص  مؤلفهاز « مندی از د شترین مقدار وزن و  صادی بی اقت

کمترین مقدار وزن را بدست « از داخل به خارج واحدهای مسکونی تیرؤقابل یاندازهاچشممندی از میزان رضایت»

 آورده است.

آمده از فرآیند های پژوهش، وزن بدستآوردن امتیاز نهایی مربوط به هریک از شاخصدر مرحله آخر جهت بدست

ها بندی شاخص( در میانگین هر شاخص ضرب شد و بدین ترتیب امتیاز نهایی جهت رتبهAHPمراتبی )تحلیل سلسله

مندی از امکان دسترسی پیاده و میزان رضایت»های دهد که به ترتیب شاخصحاصل گردید. نتایج این عمل نشان می

مندی از میزان رضایت»و « ونقل عمومیمندی از تسهیالت حملمیزان رضایت»، «دوچرخه به مراکز خدماتی محله

ونقل شهرک منظریه را دلیل رضایت زیاد از وضعیت حمل یطورکلبهاند. باالترین میزان امتیاز را بدست آورده« امنیت

بینی با پیش کهیطوربهریزی و اتصال مطلوب این شهرک به بافت موجود شهرکرد عنوان نمود؛ توان برنامهمی

ست. امحورهای متعدد از نقاط مختلف این اراضی به نقاط دیگر، ارتباطات سریع و روانی برای آن فراهم شده

اصفهان منتهی -ارتباط این اراضی از جهات متعدد با محور کنارگذر شرقی شهر که به جاده شهرکرد مثالعنوانبه

شود. همچنین احداث ادامه محورهای اصلی شهرکرد های سریع این اراضی محسوب میدسترسی ازجملهگردد، می

سازد. خوبی برقرار میرا با مرکز و بافت شهرکرد به ( به سمت این اراضی، ارتباط آنیو فردوسفارابی  یهاابانیخ)

نماید، دسترسی آن رینگ دورشهر عمل می صورتبهعالوه برآن اتصال متعدد نقاط مختلف این اراضی یا محوری که 

توان به استقرار سازمان مدیریت علل دیگر می ازجملهسازد. ترین شکل ممکن فراهم میرا به کلیه نقاط به مناسب

شهرک منظریه اشاره کرد که باعث فراهم آوردن امکانات مناسب  5ونقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد در ناحیه حمل

الذکر، نحوه توزیع مناسب باشد. عالوه بر موارد فوقونقل عمومی ونظارت بر نحوه کارکرد این سیستم میحمل

است. ده و دوچرخه به این مراکز را تسهیل نمودهمراکز محالت، دسترسی پیا یابیمکانهای مقیاس محله و کاربری

که بخش زیادی رغم اینوجو نمود. علیتوان در مباحث مختلف جستمندی زیاد ساکنین از امنیت را میدلیل رضایت

شود، قیمت اجتماعی کمتری مشاهده میدهند و تجانس و یکپارچگیاز جمعیت این شهرک را مهاجران تشکیل می

 نسبتاًسبب شده است که تنها قشری از جامعه که از توان اقتصادی  هاآنبهای واحدهای مسکونی و اجارهباالی زمین و 

تحقق هدف عدم  باوجودباالیی برخوردار هستند، برای خرید یا اجاره واحدهای مسکونی این محدوده اقدام کنند. 

ین امر سبب افزایش امنیت و کاهش درآمد جامعه( امسکن اقشار کم نیتأممهر )اصلی اجرای سیاست مسکن

 است.های اجتماعی در این محدوده شدهناهنجاری

و « های سطحیآوری دفع آبمندی از نحوه جمعمیزان رضایت»های دهد که شاخصها نشان میبندی شاخصرتبه

کمترین میزان امتیاز را کسب «  از داخل به خارج واحدهای مسکونی تیرؤقابلاندازهای مندی از چشممیزان رضایت»
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 و همکاران( پیراشهر...)نورایی یهادر سکونتگاه طیمح تیفیک یابیارز

های زیربنایی توان در عدم تحقق کامل زیرساختمندی در موضوعات فوق را میاند. علت سطح پایین رضایتنموده

های مسئولین سازی اراضی منظریه وعدهسال از طرح آماده 10گذشت  باوجودوجو نمود. این شهرک جست

ها سبب بروز و آسفالت نبودن برخی از خیابان افتهینتحققکامل  طوربهزیربنایی اجرای تاسیسات نهیدرزمشهری تمدیری

سازی و ساخت همه است. با تحقق کامل طرح آمادهمشکالت بسیار در هنگام بارندگی و نارضایتی بسیار ساکنین شده

 اهد یافت.های بایر، وضعیت سیما و منظر شهرک نیز بهبود خوزمین

 Ahpبا استفاده از روش  موردمطالعههای ها ومولفهمحاسبه وزن شاخص .3جدول 

 وزن هاشاخص وزن هامؤلفه
میانگین 

 معنادار

امتیاز 

 نهایی

ت عمومی روبنایی و زیربنایی
تسهیال

 

333/0 

بیمارستان، کلینیک، (مندی از دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانیمیزان ر ضایت

 درمانگاه(
059/0 059/0 125/0 

های ورزشی،سالن مندی از دسترسی به امکانات ورزشی)زمینمیزان رضایت

 ورزشی،استخر و...(
051/0 051/0 095/0 

 084/0 050/0 050/0 مندی از دسترسی به امکانات تفریحی )شهربازی،سینما،تئاتر و...(میزان رضایت

 113/0 036/0 036/0 نشانی مندی از  دسترسی به خدمات آتشرضایتمیزان 

 053/0 016/0 016/0 مندی از  دسترسی به خدمات پارکینگمیزان رضایت

 132/0 033/0 033/0 مندی از سطح پوشش شبکه آبرسانیمیزان رضایت

 144/0 040/0 040/0 آوری فاضالبمندی از سطح پوشش شبکه جمعمیزان رضایت

 085/0 048/0 048/0 ها و فضای سبزمندی از دسترسی به پارکمیزان رضایت

حمل
ونقل

 

115/0 

 179/0 059/0 059/0 مندی از امکان دسترسی پیاده و دوچرخه به مراکز خدماتی محلهمیزان رضایت

نقل عمومی)تعداد اتوبوس و تاکسی و نزدیکی ومندی از تسهیالت حملمیزان رضایت

 های اتوبوس و تاکسی(ایستگاه
056/0 056/0 176/0 

ی
ت و نگهدار

مدیری
 

135/0 

 082/0 032/0 032/0 مندی از روشنایی خیابان و فضاهای عمومیمیزان رضایت

 084/0 030/0 030/0 زباله و دفع پسماند یآورجمعمندی از نحوه میزان رضایت

 057/0 022/0 022/0 فضاهای محلهمندی از نظافت و پاکیزگی میزان رضایت

 143/0 041/0 041/0 هاآنمندی از عرض معابر و کیفیت ساخت میزان رضایت

 033/0 010/0 010/0 سطحی یهاآبدفع  یآورجمعمندی از نحوه میزان رضایت

ی
صاد

اقت
 

143/0 
 165/0 069/0 069/0 مندی از قیمت زمین و مسکنمیزان رضایت

 125/0 074/0 074/0 مندی از دسترسی به مراکز شغلیمیزان رضایت

اجتماعی
 

135/0 

 172/0 066/0 066/0 مندی از امنیتمیزان رضایت

 101/0 038/0 038/0 مندی از روابط همسایگی و اعتماد به همسایگانمیزان رضایت

 0908/0 031/0 031/0 مندی از مشارکت ساکنین در اداره و رفع نیازهای محلهمیزان رضایت

بکا
 078/0 022/0 022/0 مندی از تراکم جمعیتیمیزان رضایت 105/0 یدل
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 089/0 032/0 032/0 مندی از کیفیت ساخت ابنیهمیزان رضایت

 115/0 051/0 051/0 ها های مسکونی وتعداد اتاقمندی از متراژ واحدمیزان رضایت
دید و 

منظر
 

033/0 
 017/0 008/0 008/0 از داخل به خارج واحدهای مسکونی تیرؤقابل یاندازهاچشممندی از میزان رضایت

 059/0 025/0 025/0 مندی از ظاهر معماری محیطمیزان رضایت

 

 

 یریگجهینت
مندی ستتاکنین از محیط مستتکونی، به ارزیابی پژوهش حاضتتر پس از مطالعه و تعیین عوامل اثرگذار بر میزان رضتتایت

 25مهر در قالب ستتیاستتت مستتکن اجراشتتدههای یکی از نمونه عنوانبهمندی ستتاکنین منظریه شتتهرکرد میزان رضتتایت

و  تیریمد ،ییروبنا و ییربنایز یعموم التیونقل، تستتهحمل ،یکالبد ،یتماعاج ،یاقتصتتاد مختلف در ابعادشتتاخص 

دهد که ستتاکنین های آماری نشتتان میهای میدانی پرداخت. نتایج ارزیابیبا استتتفاده از روش و منظر دیو د ینگهدار

شهرکرد به ترتیب  سان ازلحاظشهرک منظریه  شبکه آبر شش  شبکه جمعی، سطح پو شش  ض یآورسطح پو و  البفا

مراکز ورزشتتتی، امکانات  ازلحاظمندی هستتتتند. این شتتتهرک دارای باالترین ستتتطح رضتتتایت یتیتراکم جمع زانیم

آوری دفع آوری و دفع پستتتماند، نحوه جمعتفریحی، پارکینگ، روشتتتنایی خیابان و فضتتتاهای عمومی، نحوه جمع

نارضتتایتی ستتاکنین را دربر  های ستتطحی و کیفیت ستتاخت واحدهای مستتکونی با مشتتکالتی مواجه استتت کهآب

آن به یک توسعه  شدنلیتبدگیری مسکن مهر منظریه در اراضی حاشیه شهر شهرکرد و شکل یطورکلبه است.داشته

تفاوت هزینه توسعه های پیراشهری، مزایای بزرگ توسعه ازجملهاست. پیراشهری با مزایا و معایب متعددی مواجه بوده

هزینه کمتری نسبت به توسعه زمین  طورمعمولبههای درون شهر است که نسبت به زمینها زمین و احداث زیرساخت

سرمایهدر مکان شهر به  شهری وارد میهای درونی  سکن یابیمکانکند. بنابراین گذاران و مدیران  شهرکرد در م مهر 

ست شهری د ضایی پیرا صادی، به دلیل ارزان ازنظرکم ف شتری برای تر بودن زمین مطلوبرویکرد اقت سازساختیت بی  و

باشتتد، این مزیت درآمد میمستتکن برای اقشتتار کم نیتأممهر، یکی از اهداف مهم ستتیاستتت مستتکن ازآنجاکهدارد و 

اقتصادی و افزایش توانایی خرید و اجاره زمین و مسکن در شهر شهرکرد  ازلحاظمنجر به موفقیت این طرح  تواندیم

های توان به ارزشهای توسعه مسکن مهر منظریه در اراضی پیراشهری میدیگر مزیتدرآمد گردد. از برای اقشار کم

ارزش  مراتببههای محیط پیراشتتتهری اشتتتاره کرد که ها و جاذبهمحیطی بلندمدت و ظرفیتاجتماعی و زیستتتت

شهرک منظریه  یابیمکانمثبت  راتیتأثافزوده و سود اقتصادی است. در کنار عملکردی آن برای شهر بیش از ارزش

بر بودن ونقل برای ستتاکنین، زمانهای حملتوان به دوری از مراکز شتتغلی و افزایش هزینهدر اراضتتی پیراشتتهری می

ضی بکر و  ازیموردنتکمیل امکانات و خدمات  سعه قبلی در این مکان، از بین رفتن ارا سابقه تو با توجه به عدم وجود 

شدید جرزمین شهرکرد، ت شهر  شاورزی  ضالت های ک شهرکرد و بروز مع شهر  ستاهای اطراف به  یان مهاجرت از رو

 مهر در اراضی پیراشهری شهرکرد عنوان کرد.گزینی مسکنمعایب مکان عنوانبهاجتماعی و اقتصادی 

ضا بحث سکون یمندتیر سال یم شگران و  یمختلف یهااز جنبه ریاخ یهادر  سط پژوه شده مطرح نظرانصاحبتو

های مشابه داخلی و دهد که در نمونهزندگی در مساکن اجتماعی نشان می تیفیباکنظری مرتبط بررسی ادبیات .است

زمین و... با ونقل، کاربریهای اجتماعی، کالبدی، حملها با مستتتائل مختلف در حوزهخارجی اکثر این ستتتکونتگاه
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های مندی از محیط مستتکونی طرحه رضتتایتباشتتند. در مطالعات مشتتابهی که در حیطمشتتکالت متعددی مواجه می

رضتتایی و  مثالعنوانبه. آمده استتتدستتتبهنتایج یکستتانی  باًیتقرنیز  گرفتهشتتکلمستتکن مهر در نقاط مختلف کشتتور 

با میانه  3.22مهر فاطمیه شهر یزد در حد متوسط )مندی از سایت مسکن( دریافتند که میزان رضایت1392زاده )کمائی

مندی دهد که رضایتمهر شهر ماهشهر نشان می( از مسکن1393دارد. همچنین نتایج مطالعات حجازی ) ( قرار3نظری 

باشد. این موضوع نشان از رضایت نسبی یا متوسط ساکنان این شهر می 2.83از محیط مسکونی در سایت مذکور برابر 

باال شهر بجستان نگاهی به اقشار متوسط به مهر( نشان داد که طرح مسکن1394شکوهی و ارفعی )است. مطالعات اجزاء

 دارد و اکثر اقشار پایین و ضعیف از این طرح رضایت ندارند.

سی  ضایت توانیم آمدهعملبههای از مجموع برر سطح کیفیت زندگی و میزان ر ساکنین در نتیجه گرفت که  مندی 

، بستتتیاری از یستتتازآمادهباال قرار دارد که با تحقق کامل پیشتتتنهادات طرح اراضتتتی منظریه در ستتتطح متوستتتط روبه

مندی ستتاکنین را انتظار داشتتت. با ادامه این توان افزایش ستتطح رضتتایتشتتد و میکمبودهای موجود برآورده خواهد

است مسکن اجتماعی سی ٔ  نهیدرزمموفق  نسبتاًهای یکی از نمونه عنوانبهتوان از این شهرک های آتی میروند در سال

ستتازی، تنوع در طراحی شتتده در طرح آمادهتوان در کیفیت باالی محیط مستتکونی طراحیکه علت آن را می ادکردی

ساختمان سان و واحد  شهرک منظریه و عدم طراحی یک ضایی  شبکه ارتباطی و ساختار ف سکونی و  این  دیتأکهای م

 وجو نمود.جست تیفیباکگیری فضاهای عمومی شهری طرح بر شکل

 اندعبارتتواند به ارتقاء کیفیت محیط مسکونی شهرک منظریه شهرکرد کمک شایانی نماید سایر پیشنهاداتی که می 

 از: 

 ؛یشنهادیپ یدر مراکز خدمات یحیتفر یهایکاربر یابیمکان -

 ؛مراکز محله یشنهادیموجود و پ یهایکاربر یبرا نگیگرفتن پارک درنظر  -

 ؛مناسب ینورپرداز و ییروشنا تیتقو  -

  ؛یطیمحستیزهای جهت کاهش آلودگی پسماند خشک یآورجمع یهاستگاهیا شیافزا  -

 ؛هاآناز  یناش یهایجهت کاهش آلودگ ریبا یهانیساز زموساخت شیافزا -

 ؛یطیمحستیز یهایجهت کاهش آلودگ نیو آموزش ساکن یسازفرهنگ -

 ؛نفوذانینفعان و ذیذ انیتعامالت م شیافزا جهت نیساکن یتیریمد یهاییاز توانا فادهاست  -

 یتیمتناستتتب با تراکم جمع یخدمات یهایکاربر شیافزاو  توستتتعه محالت موجود یهاتیبه ظرف توجه  -

  ؛موجود

 و ؛یمسکون یهااطراف مجتمع یشنهادیسبز پ یفضاها یاهیپوشش گ تیتقو -

 .بر عناصر شاخص محدوده دیتأکو  یبصر یدورهایکر تیتقو  -
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