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 .یرراشهیپ

 یه و رها مانده در مناطق شهرگمشد یاند، وجود فضاهامعاصر با آن مواجه یکه شهرها یاز معضالت یکیامروزه، 

اخته است. مواجه س یجد یهارا با چالش یدر ابعاد مختلف شده و محالت شهر یداریاست که اغلب موجب ناپا

حاضر  قیامروز جامعه، تحق یازهاینبا  متناسب ییاها به فضآن لینوع فضاها و تبد نیا یایضرورت احبه تیبا عنا

است. روش  گمشده یفضاها یایمؤثر در اح یفیک یارهایمع افتنی یدر محالت، در پ یکیفیت محیط یباهدف ارتقا

. در دهدیم لیان تشکزنج «میسیب»سال محله  20 یباال نیآن را ساکن یبوده و جامعه آمار یلیتحل -یفیتوص قیتحق

 ،«یعملکرد» ،«یاجتماع» ،«یکالبد»محله، پنج عامل  یطیمح تیفیعوامل مؤثر در ک ییشناسا نضم قیتحق یابتدا

و  میسیعوامل در محله ب نیا تیعوض یابیانتخاب و پس از ارز قیتحق یعنوان عوامل اصلبه «یتیریمد»و  «یادراک»

 یفضاها یفیک یدر ارتقا رگذاریتأث یهامؤلفه تیمحله، درنها یطیمح تیفیاز ک نیساکن تیرضا زانیسنجش م

 یعامل لیآزمون تحل با استفاده از قیتحق نیا یشده است. استخراج عوامل اصل یبندتیاولو نیساکن دیگمشده از د

با  دهدینشان م هاتهافیاست.  رفتهیانجام پذ یاتک نمونه T آزمون قیعوامل از طر یهایابیو ارز یخط ونیو رگرس

و  ییسازمان فضا» یهامحله مؤلفه نیگمشده در ا یمحله و تعدد فضاها تیفیاز ک نیکنسا یتیبه نارضا تیعنا

جمله از «یطیو مح یبصر شیآسا نیتأم» نیو همچن «یو نگهدار تیریمد»، «کنترل و نظارت»و  «یرینفوذپذ

 انیدارد. در مقرار  میسیحله بم تیفیک یمنظور ارتقابه نیساکن حاتینخست ترج یهااست که در رده ییهامؤلفه

 «یدسترس تیقابل» و« و تجانس یسازگار» ،«یتعامالت اجتماع» یهامؤلفه بیبه ترت زین یو عملکرد یعوامل اجتماع

 .قرارگرفته است تیها در اولومؤلفه رینسبت به سا
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 مقدمه
 تلقی شهر به حومه اتصال که محل شهری متأثر از رشد جمعیت، مناطق حاشیه شهرها در پی فرایند گسترش

 1399افراخته، )شهری مناطق پیراشهری شکل گرفتند متراکم هایجوار با محدوده یافته وهمسرعت توسعهشوند، بهمی

 مورفولوژی و با اما شهر، نفوذ شهر، تحت پیرامون کنندهاحاطه فضاهای عنوانازآنجاکه این مناطق به. (10:

شده برای آن فضا به ها متناسب با اهداف در نظر گرفتهدر آنروستایی بودند، اغلب فضاهای تولیدشده  شناسیریخت

 از متنوع با بسیاری قلمرو یک شبیه این نواحی منفصل که بیشتر. (366: 1397)کاظمیان و همکاران،  کار گرفته نشد.

 توصیف شهری کامالً به محیطی روستایی شدتبه محیط  از گذار درحال کاربری است، یک ناحیه روابط انواع

ترین توسعه شهری، این نواحی بدون کوچک فراوان برای فشارباگذشت زمان و تحت (.Bertrand, 2007:35)شود می

 هایپهنه دهنده، فرم و رابط فضاهای شهری شدند و در نقش حومه شان، واردتغییر مثبت در سازمان فضایی و کالبدی

عدالتی، شکاف در این میان نابرابری و بی (.Amoateng et al, 2013:98) را به هم پیوند دادند تراکم عملکردی کم

وسازهای گسترده برای خلق فضاهای جدید موجب پیدایش فضاهایی شد که فضایی، تغییر ناهماهنگ اراضی و ساخت

اطراف و  طیبا مح یارتباط مثبت چیکه ه ینامطلوب شهر شود. این فضاهایعنوان فضاهای گمشده یاد میاز آن به

یا  پیرامونی یهاتوسعه بعد ازهایی هستند که ساختمان اطراف فضای شکل باقیماندهاغلب ، ن ندارندکاربرا

 توسعه مورد آینده در یا اند وای بدون استفاده رها ماندهشهری به شکل مدیریت نشدهوسازهای جدید درونساخت

که در طول حدود یک قرن  ییهادخالت باوجود. (19: 1395)درسخوان و حاجی ستاری، گرفت  خواهند قرار مجدد

تعامل تاکنون ، ه استصورت گرفتو رفع مشکالت ناشی از پیدایش فضاهای مدیریت نشده  شهری هایبافتگذشته در 

گذر از عصر زندگی  رغمیعلتا جایی که  ه استدادن ها رخای جدید در آنزو اج شهریچندان مطلوبی میان بافت 

، همچنان معماران و شهرسازانجانبه گرایانه و همه یو عملکردگرایانه به نگاه چندبعد یبعدماشینی و تغییر دید تک

 از یکی  2ای که به گفته ترانسیکمسئله است.شهری مغفول مانده و مدیریت نشده   1هموضوع فضاهای گمشد

 آن به یریپذجبران اتلطم و رسانده محیطی آسیب بستر به تنهانهمعاصر است که  شهرهای دوران اصلی یهادغدغه

 میان روابط موجب تضعیف ساکنین اجتماعی ؛ بلکه به دلیل عدم توانایی در پاسخگویی به نیازهایسازدیم وارد

 .دهندیمشده و سطح تعامالت اجتماعی را در محالت کاهش  ساکنین

سایی نموده و فضاهای بالتکلیف و رهاشده شهری را شناکه  جهتاحیای فضاهای گمشده ازآنطرح مسئله 

 ها وحلاما متأسفانه راه ؛اهمیت است زحائ، بسیار دهدیمها ارائه راهکارهای مداخله گرانه برای ساماندهی آن

شهری برای مقابله با افزایش این نوع فضاها  مدیران و شده توسط معماران و شهرسازان، شهردارانارائه سازوکارهای

ات ساکنین از محیط محل سکونت خود گردد. چراکه این راهکارها صرفاً نتوانسته است پاسخگوی انتظار تاکنون

اقتصادی  و اجتماعی ادراکی، عملکردی، هایاعم از: کیفیت محیطی سازنده هایدیدگاه کالبدی داشته و سایر کیفیت

 یا، عمالً چهرهاهادر برخورد با این فض جانبهو همه یرویکرد و نگرش اصول، دان مبانی نظریاست. فق گرفته را نادیده

ها را تا حدود زیادی مخدوش هویت تاریخی و معماری آنعالوه بر امنیت، داده و  محالت شهریآشفته و پریشان به 
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 و کالبدی از وجود فضاهای گمشده در محیط ناشی گوناگون یهابیآسبه  توجه . همین امر ضرورتنموده است

 .کندیم گوشزد یرامونش راپ طبیعی بستر بر رضایت انسان از آن تأثیرات

موقعیت ارتکاب جرائم را به فراهم  هاآن که ساختار هستند فضاهای خالی و بدون متولی گمشده ازآنجاکه فضاهای

منظور ایجاد فضای قابل دفاع، افزایش نظارت و مراقبت بایستی در اولویت نماید؛ احیا و بازطراحی این نوع فضاها بهمی

 فضاهای که: کرد تصویر گونهتوان اینرا می فضای گمشده و دفاعبی فضای بین مراتبی لهسلس ارتباطقرارگیرد. 

 مسائل و امنیت فقدان بر عالوه دفاعبی فضاهای که چراکه دارند؛ قرار دفاعفضاهای بی زیرمجموعه در گمشده

 نظارت گمشده فضاهای خصوص رد اما دارند؛ نیز را بافت در ساکنین پیاده و عابرین توجه عدم مشکل آن، با مرتبط

کالبدی -گیرد و استفاده مجدد و یا توسعه فیزیکی نمی قرار موردتوجه مطلوب شکل به فضا لیکن دارد، وجود فضا بر

 و اساسی هایزیرساخت در گذاریبرای سرمایه سازیظرفیت و گرایانههای واقعطرح تهیه این فضاها، مستلزم

های ویژه و شخصی نظرانی که دستورالعملمیان صاحب شهری است. در پرخطر و حساس هایاین محدوده مدیریت

)اینانلو و ای برخوردار است گمان راجر ترانسیک از جایگاه ویژهاند؛ بیبرای ارتقای کیفیت محیط شهری ارائه نموده

شکل فضاهای بی وی مسئله مهم و محوری طراحی شهری را که همانا عزیمت از طراحی(. 166-165: 1395سهیلی، 

 (.23: 1396 کردستانی،) دهدهای مثبت و بامعنا است؛ در دستور کار قرار میسوی طراحی مکانتصادفی و باقیمانده به

، «ارتباط»طور عام بر ضرورت استفاده یکپارچه و تلفیق سه تئوری همچنین برای فائق آمدن بر مشکل طراحی شهری به

 -1کیفیت:  پنج به گمشده، توجه فضاهای معضل در راستای رفعکند. ترانسیک تأکید می« مکان»و « زمینه -شکل»

 -5 پرسپکتیوها؛ و کنترل محورها-4 ها؛لبه پیوستگی-3 فضاها؛ محصوریت-2ارتباط(؛  ها )ایجادحرکت تسلسل حفظ

 گسیختگی رفع راستای نیز در 1مایس فون (,1986:28Trancik)داند می ضروری بیرون را فضاهای و نمودن ممزوج

 فضاهایی خلق به فضا، کنندگاناستفاده و طراح بین فاصله بردن بین از بر تأکید با شهری فضای ایجاد و شهر بافت

 هویت حفظ و ایجاد منظوربه درواقع باشد. او کنندگان سازگاراستفاده نیازهای و ارزشی سیستم با که پردازدمی

 بر تأکید یجابه شهری طراحی داند و معتقد است درمی مؤثر محیط رد را کنندگاناستفاده تصرف و دخل محیط،

 گردد تأکید واحد کل یک عنوانبه هاآن توالی و و ترتیب شهری فضاهای مجموعه بر باید جداگانه فضاهای

 .(89: 1384مایس،)

بدیل آن به با توجه به اهمیت موضوع فضاهای گمشده، دغدغه اصلی پژوهش حاضر، احیای فضاهای گمشده و ت

مناطق پیراشهری، در پی یافتن در  یارتقا کیفیت محیطفضایی متناسب با نیازهای امروز جامعه است. این تحقیق باهدف 

 ترینمهم -ا: اند ازاحیای فضاهای گمشده در محالت است. سؤاالت مطرح در این تحقیق عبارت عوامل کیفی مؤثر در

ارتقای کیفی  بر را تأثیر بیشترین عوامل این از یککدام -2اند؟ کدم ی،عوامل مؤثر در کیفیت محیطی فضاهای شهر

که امروزه در اثر الحاق به حومه شهر -دستیابی به پاسخ این سؤاالت؛ منطقه بیسیم زنجان  فضاهای گمشده دارند؟ برای

ی موردبررسی قرارگرفته عنوان نمونه مطالعاتدلیل تعدد فضاهای گمشده، به به -آید حساب میجزو محالت شهری به

های اولویت میزان رضایت ساکنین، با ارتباط آن همچنین وضعیت کیفیت محیطی این محله و ضمن بررسی تا است

                                                           
1 - Von Mises 
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ها در این محله بر اساس دیدگاه این محله شناسایی گردد. تعیین اولویت در فضاهای گمشده محیطی کننده کیفیتتعیین

 سکونت خود بوده است. رضایت شهروندان از محله مورد ساکنین و در راستای افزایش میزان

( و 30: 1398رحیمی و کرمی،) گرددبازمیمحیط به نیمه دوم قرن بیستم  در مورد کیفیتمند نظاممطالعه اگرچه 

شود اما اندک مواردی موجود است که ای در حوزه شناسایی و سنجش کیفیت محیطی یافت میمطالعات گسترده

 باب ها پرداخته باشد. درر کیفیت فضاهای گمشده در محالت شهری و ارائه راهکاری برای ارتقای آنصورت کلی ببه

ی متعددی پیرامون هر نوع از هاپژوهشمطالعات فضاهای گمشده نیز، با عنایت به گوناگونی این نوع فضاها،  پیشینه

منظور نموده است. در ادامه به دیأکتمشده ابعاد فضاهای گ از برخی به خاص نگرشی و ها وجود دارد که باهدفآن

 مؤثر حاضر تحقیق فرایند در روشی یا و محتوایی لحاظ به که ییهانگاشتهمرور سوابق مرتبط با این پژوهش، 

 :گرددیمارائه  (1)، در قالب جدول شماره اندشدهیابیارز

 

 خالصه پیشینه م العات داخلی و خار ی تحقیق. 1 دول

 و نتایج هاافتهی لنویسندگان و سا

 و اسایی نموده و با بررسیگذشتگان معیارهای کیفیت محیطی را شن مطالعات و اسناد برتکیه نویسندگان این تحقیق با (1398فدایی و امامی )

معیارها را مورد ارزیابی  این اثرگذاری متروکه شهر میزان هایزمین از پیشنهادی سایت بر روی پنج میدانی تحقیقات

های موردمطالعه با توجه به گنبدکاووس برای نمونه شهر متروکه به فضاهای دهیمنظور شکلاند. در پایان بهر دادهقرا

 .(1398اند )فدایی و امامی، عملی ارائه نموده هایینیاز ساکنین و معیارهای مؤثر در ارتقای کیفی محیط پیشنهاد

زندیه و همکاران 

(1395) 

به شناسایی و ظرفیت سنجی فضاهای گمشده محله آخوند شهر  ر در پیدایش فضاهای گمشده،با عنایت به عوامل مؤث

بندی ها با بررسی نیازهای ساکنین این محله تغییر کاربری فضاهای گمشده این محله را اولویتپردازند. آنقزوین می

ن محله را ود سرانه فضای سبز در ایها به فضای سبز، کمبآن سازی فضاهای گمشده و تبدیلناسبمنمایند تا با می

 .(1395و همکاران،  جبران نموده و زمینه را برای دستیابی به توسعه پایدار در این محله فراهم نمایند )زندیه

ر د ایداری اجتماعیمؤثر در پبه بررسی عوامل شهری گمشده؛  محیطی نهفته در فضاهای هایکیفیتبازشناسی ضمن  (1395اینانلو و سهیلی )

های مردمی این پتانسیلاز گیری بهرهبا دهد ها نشان میهای آنرسیاند. نتایج بربوستان جوانمردان تهران پرداخته

تری رسانده و زمینه ارتقای کیفی توان پایداری اجتماعی را به سطح مطلوبمنطقه و مشارکت اجتماعی شهروندان می

 .(1395، نمود )اینانلو و سهیلیفراهم فضاهای گمشده را 

لک و همکاران 

(2019) 

 اده و به بررسی احیایددر یک مطالعه تجربی نیازها و انتظارات کاربران از فضاهای گمشده شهری را موردتوجه قرار 

دهد که ترجیحات کاربران در های تحقیق نشان میاند. یافتهشهری پرداخته هایپل و هابزرگراه در گمشده فضاهای

اط، هایی مانند ایمنی و امنیت، انسجام فیزیکی، دید و منظر بصری، سرزندگی و نشی بر مؤلفههای طراحاستراتژی

 .(2019کند )لک و همکاران، احساس تعلق و راحتی در طراحی فضاهای گمشده شهری تأکید می

 طریق ی معتقد است ازپردازد. وولینگتون می رهاشده و باقیمانده شهری در شهر پتانسیل فضاهای به بررسی (2019) 1ازهر

 توانمی یمانده شهریرهاشده و باق فضاهای کیفیت و ارتقای حیات تجدید منظوربه طراحی استراتژیک مداخالت

های محلی ز و پارککاربری فضای سب اعطای که دهدمی داد. نتایج مطالعات او نشان گسترش را شهر یک پویایی

تواند ضمن استفاده مجدد از فضاها زمینه ارتقای کیفی که می است فضاهایی چنین برای طراحی مهم ویژگی یک

 .(2019محیط پیرامون خود را نیز فراهم نماید )ازهر،

                                                           
1 -  Jasim Azhar 
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و همکاران  1خالید

(2018) 

فضاهای  ه شناساییبنشده  مدیریت کاهش فضاهای شهر و مرکز در فضا یک طراحی برای مؤثر هایراه باهدف یافتن

پردازند. در این راستا پس از ها میآن از استفاده قابلیت بهبود برای مناسب بزارهایگمشده شهری کواالالمپور و ا

 دسترسی، اعم از فعالیت، فضای گمشده ترانسیک نظریه در شدهانتخاب پارامترهای روی بر کیفی وتحلیلتجزیه

 و اقتصادی هایلیتفعا شامل فضاهای گمشده و جدیدی از مختلف توصیفی طراحی به تصورات و نگهداری اتصال،

ضروری  ریشه فضای سرزندگی و نشاط حفظ دست یافتند که از دید ساکنین برای دسترسی و ارتباط اجتماعی،

ای گمشده شهری و توجه بیشتر به فضاه شهرها سرزندگی و حیات ادامه نویسندگان این مقاله برای است. پیشنهاد

است )خالید و  شهری فضای معجا مدیریت و پایدار یزیربرنامه مستلزم یک هاست که این مهمبازطراحی آن

 .(2018همکاران، 

 شهر مرکز فضاهای گمشده مورد در( 2004 فلوریدا)« خالق کالس» اعضای در مطالعات خود به بررسی تصورات (2012) 2یائو لین

ها توصیفی و انتظارات آنداشت کاربران و بر با حضوری مصاحبه از مطالعه این هایداده. پردازدمی تگزاس داالس،

 ها بینش جدیدیا تأکید بر ترجیحات کاربران و نیازهای آنب این مطالعه آمده است. نتایجدستبه از فضاهای گمشده

 .(2012)یائو لین،  .دهدمی ارائه است، رایج معاصر انسانی جوامع در که فضاها این از استفاده و طراحی مورد در

 

ها در های آنهعالوه بر ایجاد فرصت استفاده از نتایج و یافت ؛رامون موضوع موردبحثبررسی سوابق پژوهشی پی

های مؤثر در ارتقای کیفی باهدف تعیین اولویت مستقل پژوهشی تاکنونحوزه علمی و عملی گویای آن است که 

ه تمایز تحقیق مسئله وجاست. همین  نگرفته محله بیسیم زنجان صورت ژهیوبهفضاهای گمشده در مناطق پیراشهری و 

 .دهدیمحاضر را در مقایسه با مطالعات پیشین نشان 

 

 شناسیروش
 به موردنیاز هایاست. داده تحلیلی -ازنظر ماهیت کاربردی و ازنظر روش تحقیق از نوع توصیفی تحقیق حاضر،

سال محله بیسیم  20کنین باالی تحقیق سا آماری این شده است. جامعهگردآوری پرسشنامه از روش میدانی و با استفاده

با شده است. حجم نمونه آماری انتخابمطالعه  براینفر جمعیت  18406تعداد خانوار و  5921شهر زنجان است که با 

شده است. پس از شناسایی معیارهای کیفیت محیطی در محالت از میان محاسبه نفر 384 استفاده از فرمول کوکران

نظرسنجی از ساکنین مطابق پرسشنامه در بخش پیمایشی شهری،  طراحی ندیشمندانشده توسط امعیارهای مطرح

هایی نظیر جنسیت، اطالعات جمعیت شناختی )سؤال -شامل دو بخش: الف پرسشنامهشده، انجام پذیرفته است. تدوین

 له است.های کیفیت محیطی در مقیاس محسؤاالت مربوط به شاخص -سابقه سکونت( و بسن، میزان تحصیالت، 

 سؤال حداقل سه با هر شاخص کم( و بسیار تا زیاد بسیار )از پنج طیف در شاخص سؤاالتی هر بررسی برای

 به شدهداده امتیاز منزلهشدن( به همسو از سؤاالت )پس از دسته هر ها درنمرات گویه است. میانگین شدهمطرح

 پایایی پرسشنامه با .باشد واقعیت به عدد تریندیکسؤاالت نز پاسخ میانگین گرفته شد تا نظر مربوطه در شاخص

، مناسب بودن 839/0شده برابر با است. ضریب آلفای محاسبه قرارگرفتهکرونباخ موردبررسی  آلفای آزمون از استفاده

کمک  باها داده ه،پرسشنام تکمیل و اطالعات آوریجمع را تائید نموده است. پس از سازگاری درونی پرسشنامه

                                                           
1 -Nurul Shakila Khalid et al 

2 - Yao Lin 
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خطی  رگرسیون و عاملی تحلیلهای عوامل کیفیت محیطی با استفاده از آزمون وتحلیل شده وتجزیه Spssافزارنرم

درنهایت با بررسی وضعیت این عوامل در محله موردمطالعه، میزان رضایت ساکنین از کیفیت  است. شدهاستخراج

 ش قرارگرفته است.ای موردسنجتک نمونه T محیطی محل سکونت خود با استفاده از آزمون

عنوان محدوده آید، بهمیشهر زنجان به شمار  محالت ترینپرتراکمیکی از  زنجان که« بیسیم»در تحقیق حاضر، محله 

شکل شماره  است.در شمال شرقی شهر و در سمت جنوب شرقی کوی قائم واقع  محلهاین شده است. مطالعاتی انتخاب

 دهد.آن را در شهر زنجان نشان میهای جواری( موقعیت این محله و هم1)

 

 

  
   میسیبمو عیت و ه سایگی محله نقشه . 1شکل

 

که تعداد محدودی واحد مسکونی در محدوده بین  گرددبازمی 1355 -1350 هایسالبه  این محلهسابقه تشکیل 

ائیان به شهر زنجان از سال بود که با تشدید روند مهاجرت روست شدهساخته اسب دودو مسیر روستایی پایین کوه و 

 ازآنپسبه این منطقه وارد شدند و  1365-1350 هایسالبه بعد گسترش یافت. بیشترین تعداد مهاجران در فاصله  1350

توسعه یافت. هسته اولیه این منطقه قبل از تهیه طرح مصوب  وخمپرپیچو  بستبن هایکوچهبیسیم با  محلهقسمت شرقی 

این قسمت درنهایت  تا اینکه(. 75: 1393، رضاییخود ادامه داد ) د از تصویب طرح نیز به گسترشبود و بع شدهساخته

جدایی کالبدی بین  گونههیچبه شهر پیوست و اکنون  کامالًاز شهر که در ابتدا به صورتی جدا افتاده از بافت شهر بود 

ع ناعادالنه امکانات رفاهی و تجهیزات شهری موجب اما توزی (؛28: 1393شود )نصیری، نمیو بافت شهر دیده  محلهاین 
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جوار خود نباشد. محالت هم عنوان قابل قیاس باهیچاجتماعی، مالی و فرهنگی به ازلحاظ شده است که این محله

نامناسب و غیراصولی،  وسازهایساختبصری،  هایآشفتگیمعابر،  نفوذناپذیریها و ریزدانگی، مساحت پایین ملک

های این محله است از ویژگی ناهموار روهای، پیادهمتر ششعرض کمتر از ی با هاییک و پرتردد، کوچهمعابر بار

 (.69: 1390،قهرمانی)

 

 های تحقیقیافته
اشتغال و سابقه سکونت  ،تحصیل ،وضعیت تأهل ،سن ،ها اطالعاتی اعم از: جنسیتدرروند تکمیل پرسشنامه

( درصد 68) نفر 260 و زنان را دهندگانپاسخ کل از( درصد 32) نفر 124دهد دهندگان به دست آمد که نشان میپاسخ

 و ساله 30 الی 21 بین افراد را دهندگانپاسخ کل از( درصد 11) نفر 40.اندداده تشکیل مردان را دهندگانپاسخ کل از

 136 آمار با کنندگانشرکت ترینبیش اند وداده تشکیل سال 60 باالی افراد را دهندگانپاسخ کل از( درصد 9) نفر 34

 کل از( درصد 74) نفر 284. دارند قرار سال 40 الی 31 سنی بازه در دهندگانپاسخ کل از( درصد 35) نفر

 دهندگانپاسخ به اشتغال آمار باالترین. بودند مجرد دهندگانپاسخ کل از( درصد 19) نفر 75 و متأهل دهندگانپاسخ

 معادل) نفر 126و  است داده تشکیل را دهندگانپاسخ کل از( درصد 6 معادل) نفر 94 حدود که دارد تعلق آزاد شغل با

 حدود. بودند دیپلمفوق دهندگانپاسخ کل از( درصد 25 معادل) نفر 94 و دیپلم زیر دهندگانپاسخ کل از( درصد 32

( درصد 11 معادل) معادل نفر 42 و ندداشت را تحصیلی مقطع باالترین در دهندگانپاسخ کل از( درصد 3 معادل) نفر 6

 که دارد تعلق هاییخانواده نیز به سکونت سابقه آمار باالترین. داشتند قرانی سواد یا بوده سوادبی دهندگانپاسخ کل از

 کل از( درصد 33 معادل) نفر 128 حدود آمار این که است بوده سال 20 الی 11 بین محله بیسیم در سکونتشان مدت

 .است داده تشکیل را دگاندهنپاسخ
 

 ی تحلیلیهاافتهی
های متفاوتی از درروند توسعه و تکمیل مفهوم کیفیت محیط شهری و شناخت و ارزیابی آن رویکردها و نگرش 

توان به تغییر این شده میهای مطرحشده است که با دقت در معیارها و ویژگیپردازان ارائهریزی و نظریهدیدگاه برنامه

کیفیت  در مطرح ا از بعد صرفاً کالبدی به ابعاد اجتماعی، ادراکی، مدیریتی و ... پی برد. بررسی معیارهایهنگرش

چندمتغیره خطی انجام  تکنیک رگرسیون از استفاده محله، با از مندیبا رضایت هاآن ارتباط محله و تعیین محیطی

 سازیبهینه منظورمرحله بسیار مشکل بود. بنابراین، به یک در انجام این تحلیل معیارها، گیرد اما به دلیل حجم باالیمی

، «عملکردی»، «اجتماعی»، «کالبدی»پنج عامل:  به متغیرها اکتشافی، عاملی تحلیل روش طریق از ابتدا ها،گیریاندازه

که طراحی کاهش یافت. هریک از این عوامل، در سطح خردتر دارای عوامل ریزتری بودند « مدیریتی»و « ادراکی»

، (1) متغیر خود به تفکیک در جدول شماره 14ها صورت گرفت. این عوامل به همراه پرسشنامه تحقیق بر اساس آن

 شده است.ارائه
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 بیسیم محله در محی ی کیفیت شاخص متغیرهای و  وامل .2 دول

 مدیریتی ادراکی عملکردی اجتماعی کالبدی عوامل
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کیفیت محله  از رضایتمندی در عوامل تأثیرگذاری میزان طیچندمتغیره خ رگرسیون از استفاده در مرحله بعد با

 محله موردمطالعه،در  شدهی توسط متغیرهای انتخابساختار پنج عامللزوم تکرار  یبررس منظورشده است. بهمشخص

 تیآزمون کفااز  ،حجم نمونه تیاز کفا نانیاطم حصول یبراانجام و سپس  هاداده یروبر  ماکسیوار چرخشعملیات 

آن  جیکه نتا شده استاستفاده 1از آزمون بارتلت رهایمتغ نیب یهمبستگصفر بودن  و تعیین غیر (KMO) بردارینمونه

 کفایت» باشد، ترنزدیک 1 به KMO شاخص اندازه چه هر (KMOآزمون )در  .مشاهده استقابل ،(2) جدول شمارهدر 

معموالً  «گیرینمونه کفایت» برای KMO شاخص اندازه برش نقطه. دارد وجود هامعرف انتخاب در بهتری «گیرینمونه

 ترپایین اگر و است شده برآورد «گیرینمونه کفایت» مالک باشد، 6/0از  باالتر KMO شاخص اگر یعنی است، 6/0

 است. نشده برآورد «گیرینمونه کفایت» مالک که است معنی این به باشد، 6/0از 

 

 محله محی ی کیفیت در مؤثر  وامل بارتلت و ریبردان ونه کفایت آزمون.3 دول

 یسطح معنادار یدرجه آزاد بارتلتآزمون  (KMOآزمون ) 

 > 01/0P 105 4/965 622/0 محله بیسیم

 

با توجه که است  622/0 برابربرای محله بیسیم  KMO حاضر مقدار تحقیقدر  آید؛برمی جدول فوقچنانکه از  هم

 4/965 برابر بابرای آن بارتلت  تیآزمون کرو نیهمچن است. شدهانتخاب نمونه تیشانگر کفان آنبودن  6/0به باالتر از 

و فرض همانی بودن  ستیدر جامعه صفر ن هاداده یهمبستگدهد مینشان  ومعنادار است  >01/0P که در سطحاست 

با  لیتحل نیدر اهمبستگی دارند.  بنابراین متغیرهای موردبررسی با یکدیگر شود؛ماتریس همبستگی بین متغیرها رد می

 باالتر از عاملی بار هاآنبودند و مواد  کیاز  باالتر 2ژهیو ریمقاد یپنج عامل که دارا ماکسیاستفاده از چرخش وار

هر  یتجمع انسیشده و درصد وار نییتب انسیدرصد وار ژه،یو ریمقاد (4) . جدول شمارهبه دست آمد ،داشتند 35/0

 .دهدمیرا نشان  عامل

 

 

 

 

 

                                                           
1 -Bartlett's test of sphericity tests 

2-Eigenvalue 
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 بیسیم محله محی ی کیفیت شاخص اکتشافی  املی تحلیل. 4 دول

 واریانس تجمعی درصد واریانس تبیین شده مقادیر ویژه عوامل

 21/28 21/28 43/2 کالبدی

 56/52 35/24 15/2 اجتماعی

 67/65 11/13 96/1 عملکردی

 26/77 59/11 74/1 ادراکی

 15/88 89/10 63/1 مدیریتی

 

کل را  انسیدرصد وار 15/88ی محله بیسیم برادرمجموع  عوامل مذکور ؛داستجداول فوق پیکه از  ورطهمان

درصد از  56/52هم میزان ( بر روی35/24اجتماعی)  ( و شاخص21/28کنند. واریانس شاخص کالبدی )می نییتب

یک گردید که نیاز به تغییر هیچ مشخص متغیرها کند. پس از ارزیابیدهندگان را تبیین میکل نگرش پاسخ واریانس

 در ادامه .برخوردار است اسیمق نیابرای از اعتبار مناسب  این تحلیل عاملیکرار پنج عامل در از عوامل نیست بنابراین ت

مورد ارزیابی قرارگرفت. با کرونباخ  یآلفاگذاری مناسب برای عوامل، پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه پس از نام

، سازگاری درونی بین است رییدر تغ 86/0تا  72/0 نیبکه  (5آمده مطابق جدول شماره )دستی بهآلفاقادیر توجه به م

 عوامل پرسشنامه به تائید رسید. 

 

 بیسیم محله محی ی کیفیت شاخص در مؤثر  وامل کرون اخ آلفای.5 دول 

 مدیریتی ادراکی عملکردی اجتماعی کالبدی 

 70/0 81/0 72/0 86/0 74/0 کرونباخ آلفای

 

مدل دارای کمترین خطای معیار تخمین و  که دیآیمشده به دست استخراج عوامل ترکیب از هاییمدل در ادامه

و  448/0تخمین  معیار خطای مدل تحقیق خواهد بود. بر این اساس مدل منتخب با نیترمناسبباالترین ضریب تعدیل 

شده است. ترین مدل در این تحقیق تعیینعنوان مناسببه وابسته، متغیر راتتغیی از درصد 738/0تعدیل  ضریب باالترین

ندارد و  وجود هابین داده خودهمبستگی خطر یک بودن آن از و باالتر 34/2میزان  با واتسون دوربین با توجه به آماره

00/0 Sig = و مثبت موارد ئم در تمامیبنابراین عال دارد؛ درصد صد اطمینان سطح از ها نیز نشانعامل تمامی در 

با توجه  .یابدمی نیز افزایش محله از رضایت دیگر( بودن عوامل عامل )با فرض ثابت هر افزایش با یعنی همسو هستند،

 آمدهدسترگرسیون به در فرمول β به ضرایب
Y = 0.166X1 + 0.658X2 + 0.435X3 + 0.227X4 + 0.212X5 

(Y= 1؛ت محلهکیفی از رضایتمندی میزانX= 2؛کالبدی مؤلفهX= 3؛ اجتماعی مؤلفهX= 4 ؛ عملکردی مؤلفهX=5 ؛ ادراکی مؤلفهX=مؤلفه 

 (مدیریتی

توان دهد، میمحله را نشان می کیفیت از مندیرضایت تغییر سطح در موردنظر عوامل از یک هر اهمیت که میزان

اجتماعی بیشترین  یعنی شاخص (2xو عامل دوم ) کالبدی کمترین تأثیر یعنی شاخص (1xنتیجه گرفت که عامل اول )

های در رتبه دوم و شاخص (3x) عملکردی دارند. شاخص بیسیم کیفیت محله مندی ساکنین ازرضایت میزان تأثیر را در

 عملکردی قرار دارند. با میزان تأثیرگذاری تقریباً یکسان بعد از شاخص( 5x) و مدیریتی( 4x) ادراکی
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 (علوی و همکاران ...)یارهایمع یبندتیو اولو ییشناسا

 

 محله از رضایتمندی و محیط شاخص کیفیت رابطه میان تحلیل
 این محله محیط کیفیت شاخص یکل کیفیت محیط و رضایت ساکنین، وضعیت شاخصمنظور تعیین رابطه بین به

ها به قرار گرفت. نتایج این بررسی ای موردبررسینهتک نمو T گانه منتخب، با استفاده از آزمونبر اساس عوامل پنج

آمده برای عوامل که همگی کمتر از دستاست. با عنایت به میانگین به مشاهدهقابل (6)جدول شماره  تفکیک در

 .قرار دارد پایینی در سطح محله بیسیم در محیطی کیفیت کلی هستند؛ وضعیت (3میانگین مفروض آزمون )
 

 بیسیم محله شهری محیط کیفیت ارزیابی برای این ونه تک Tآزمون  نتایج .6 دول
 اختالف میانگین داریمعنی T آماره انحراف معیار گینمیان عوامل

 -144/0 00/0 -354/3 684/0 86/2 کالبدی

 -289/0 000/0 -080/2 652/0 92/2 اجتماعی

 -369/0 000/0 -081/4 622/0 77/2 عملکردی

 -293/0 00/0 -960/3 722/0 66/2 ادراکی

 -176/0 00/0 -041/4 783/0 48/2 مدیریتی
 

ای هریک از عوامل تک نمونه tت محیطی محله بیسیم، نتایج آزمون تر وضعیت کیفیش برای بررسی دقیقدر این بخ

 گیرد.وتحلیل قرار میمؤثر در این شاخص مورد تجزیه

 

 عوامل کالبدی

ن سازما»و  «یکپارچگی و انسجام»، «اندازه و تراکم در فضا»منظور بررسی وضعیت کالبدی این محله از سه متغیر به

این سه متغیر به ترتیب  گردد؛مشاهده می (7طور که در جدول شماره )شده است. هماناستفاده« فضایی و نفوذپذیری

دهنده وضعیت نامناسب اند که نشانمتوسط را کسب کرده حد و کمتر از 79/2و  91/2، 87/2امتیازات وزنی معادل با 

 این متغیرها در محله بیسیم است.

 

 بیسیم محله کال دی  امل متغیرهای ارزیابی برای این ونه تک Tزمون آ نتایج .7 دول

 اختالف میانگین داریمعنی T آماره انحراف معیار میانگین متغیرها عامل

 -086/0 125/0 -536/3 043/1 87/2 فضا در تراکم و اندازه کالبدی

 -134/0 013/0 -503/2 099/1 91/2 انسجام و یکپارچگی

 -212/0 00/0 -025/4 030/1 79/2 نفوذپذیری و یفضای سازمان

 

کالبدی این  –فضایی  محیط بیشتر به ساختار کیفیت هایشاخص بیسیم از ضعف محله ساکنان نارضایتی شدید

 بین متروکه، عدم تناسب هایساختمان تاریک، و تنگ معابر قالب در محله کالبدی گردد. بافت نابسامانمحله برمی

 مهندسی، نقشه وساز بدونها ناشی از ساختاست. این ویژگی بیسیم محله بارز هایویژگی از فضا یآشفتگ و عناصر

های نادرست در ارائه مجوز و ضعف قوانین گذاریشهرسازی است. سیاست هایبرنامه طرح و از و خارج تفکیکی



 
 
 

 235 

 

 6یاپی، پ1400انپاییز و زمست، دوموم، شماره سدوره                   مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

 ی غیرمجاز در این منطقه شده است.وسازها، منجر به ساخت1هاقانون شهرداری 100شهرداری ازجمله کمیسیون ماده 

 زمین اشغال در خانوار هر توان اساس بر پیش اندیشیده، هندسی نظم ارگانیک و بدون طوربه قطعات مسکونی

 زنجان دارد. اکثریت شهر بیشترین تراکم را نسبت به سایر مناطق نیز این محله گرفته است. ازنظر تراکم جمعیتیشکل

 بایر، هایوجود زمین باشند. از سوی دیگرمی اندک تجهیزات و دارای امکانات و هطبق یک مسکونی واحدهای

است.  این محله افزوده در فضایی -کالبدی شاخص کیفیت تنزل بر بافت ناهمگنی مخروبه، و متروکه بناهای

 سطح در «فضایی و نفوذپذیری سازمان کیفیت» فضایی، کالبدی هایشاخص میان در دهدمی نشان هاارزیابی

شکل توسعه این محله مانند الگوی محالت فقیرنشین و خودرو بوده است، شبکه است. ازآنجاکه  قرارگرفته تریپایین

سازمان » نامطلوب بنابراین وضعیت عرض هستند.های اصلی اندک و کماند و خیابانها تشکیل دادهاصلی بافت را کوچه

 ترددهای از ناشی مشکالت و بدنه نامناسب و پوشش با تاریک و تنگ هایکوچه جود به دلیل« فضایی و نفوذپذیری

 است. پارکینگ قابل توجیه کمبود و بسیار
 

 عوامل اجتماعی
« شمولیهمه» و« سرزندگی و پویایی»، «اجتماعی تعامالت»از سه متغیر  وضعیت اجتماعی محله بیسیم با استفاده

 59/3با امتیاز وزنی  «اجتماعی تعامالت»گردد؛ متغیر مشاهده می (8طور که در جدول شماره )شده است. همانبررسی

را )که  49/2و  69/2به ترتیب امتیازات « شمولیهمه»و  «سرزندگی و پویایی»امتیازی باالتر از حد متوسط و متغیرهای 

یز در وضعیت مناسبی قرار بنابراین این محله ازنظر اجتماعی ن اند؛تر از حد متوسط قرار دارد( کسب کردهدر سطح پایین

 ندارد.

 

 بیسیم محله ا ت ا ی  امل متغیرهای ارزیابی برای این ونه تک Tآزمون  نتایج .8 دول

 اختالف میانگین داریمعنی T آماره انحراف معیار میانگین متغیرها عوامل

 

 اجتماعی

 593/0 00/0 144/1 123/1 59/3 اجتماعی تعامالت

 -314/0 00/0 -189/4 466/1 69/2 سرزندگی و پویایی

 -508/0 00/0 -196/3 151/1 49/2 شمولیهمه

 

 مطلوب نسبتاً بطعمق پیوندهای اجتماعی و برقراری روا به متغیر تعامالت اجتماعی، از محله نسبی ساکنین رضایت

پذیری و حس مسئولیت محله جمعی درکارهای شهروندان گردد. اگرچه مشارکتدر این محله برمی همسایگی

 ر سطح نسبتاًد محله این در تعلق مکانی احساس ساکنین نسبت به مشکالت محلی در این محله پایین است اما میزان

قه از یکسو و حس شهری، آمار پایین اشتغال و وضعیت نامطلوب اقتصادی در این منط قرار دارد. فقر بخشیرضایت

 شته که شرایطدا از سوی دیگر، شهروندان این محله را بر آن محله خوددارند، ساکنین به که مکانی به تعلق باالی

 شهری نداشته باشند.درون بپذیرند و تمایلی به مهاجرت را محله نامساعد

                                                           
         ن  خ  ب   ح      ط           غ  ق      د      د     د      ه ، د         خ ق   ن    د    100     ن   د     ب     -1

     خ                  ن غ  ق      آن   ح ه   ق  م     ن .
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 (علوی و همکاران ...)یارهایمع یبندتیو اولو ییشناسا

 

 عوامل عملکردی
 قابلیت»و  «کاربری اختالط و تنوع»، «تجانس و سازگاری»برای بررسی وضعیت عملکردی محله بیسیم از سه متغیر 

گردد؛ امتیازات وزنی این متغیرها به ترتیب ( مشاهده می9طور که در جدول شماره )است. همان شدهاستفاده« دسترسی

متوسط است. بنابراین این محله ازنظر عملکردی نیز در وضعیت  حد کمتر از است که هر سه 93/2و  59/2، 72/2

 نامناسبی قرار دارد.

 
 

 بیسیم محله   لکردی  امل غیرهایمت ارزیابی برای این ونه تک Tآزمون  نتایج .9  دول

 اختالف میانگین داریمعنی T آماره انحراف معیار میانگین متغیرها عوامل

 -280/0 00/0 -774/4 147/1 72/2 تجانس و سازگاری عملکردی

 -408/0 00/0 -479/4 132/1 59/2 کاربری اختالط و تنوع

 -066/0 003/0 -988/2 073/1 93/2 دسترسی قابلیت

 

و توزیع نامتعادل امکانات و خدمات شهری در این محله، عامل نارضایتی ساکنین از کیفیت  جمعیت باالی تراکم

در حدی  سبز و فضای تفریحی هایکاربری و مسکونی کاربری بین عملکردی محله بیسیم است. عدم برقراری توازن

 .است مواجه درمانی و آموزشی انتظامی،ورزشی،  آموزشگاهی، سبز، فضای سرانه کمبود با محله این است که

 خدمات درزمینه توازنی گونهکه هیچ است آن بیانگر محله سطح در خدمات به معیارهای دسترسی زیر مقایسه

 هاییکاربری سوی دیگر وجود ندارد. از وجود دفع فاضالب نحوه درمانی و پارک، خدمات به دسترسی مثل شهری

 کارتن و مقوا، خریدوفروش قبیل: از کاذبی مشاغل و همچنین فوالدی نجرهپ و درب ساخت نظیر: پنچرگیری،

ها تجانس کاربری و عالوه بر سلب آسایش محیطی، ویژگی سازگاری این محله در خشک و ... نان کهنه، پالستیک

 را نیز از بین برده است.

 

 عوامل ادراکی

( 10در جدول شماره )« امنیت»و  «خوانایی»، «سیح غنای»از سه متغیر  وضعیت ادراکی محله بیسیم با استفاده

متوسط  حد کمتر از بوده و هر سه 72/2و  75/2، 52/2شده است. امتیازات وزنی مکتسبه این متغیرها که به ترتیب ارائه

 است، نشان از وضعیت نامناسب ادراکی در این محله دارد.

 

 بیسیم محله ادراکی  امل رهایمتغی ارزیابی برای این ونه تک Tآزمون  نتایج .10 دول

 اختالف میانگین داریمعنی T آماره انحراف معیار میانگین متغیرها عوامل

 

 ادراکی

 -479/0 00/0 -365/4 119/1 52/2 حسی غنای

 -254/0 00/0 -429/4 122/1 75/2 خوانایی

 -280/0 00/0 -088/3 126/1 72/2 امنیت
 

گردد؛ در این محله تاریک که به افزایش زمینه ارتکاب جرم منجر می های خلوت و فضاهای تنگ ووجود کنج

سازی ها و وضعیت نامناسب کالبد بناها و همچنین کفاز سوی دیگر فرسودگی ساختمان خورد.وفور به چشم میبه
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های تاریک، ساختمانزند. وجود معابر تنگ و روها و معابر نیز بر نبود ویژگی ایمنی در این محله دامن مینامناسب پیاده

دهد. منظر بصری مشابه و یک طبقه خوانایی محله را از بین برده و مخاطب را برای شناسایی محله در سردرگمی قرار می

های نامتناسب با محل سکونت های صوتی ناشی از کاربرینامطلوب ناشی از آشفتگی نما و بوی نامطبوع و آلودگی

واوباش نیز در اراذل وآمداز مؤلفه غنای حسی فراهم نموده است. متأسفانه رفت همگی موجبات نارضایتی ساکنین را

شده است و  آن مصرف و مخدر مواد خریدوفروش قاپی، سرقت،کیف زنان، برای این محله موجب ایجاد مزاحمت

 توجهی کاهش داده است.در این محله مؤلفه امنیت را به میزان قابل درگیری و وجود نزاع همچنین

 

 عوامل مدیریتی

 و کنترل»و  «محیطی و بصری آسایش»، «نگهداری و مدیریت»از سه متغیر  وضعیت مدیریتی محله بیسیم با استفاده

گردد؛ امتیازات وزنی این متغیرها ( مشاهده می11طور که در جدول شماره )موردبررسی قرارگرفته است. همان« نظارت

بنابراین این محله ازنظر مدیریتی نیز  متوسط است. حد کمتر از است که هر سه 59/2و  16/2، 69/2به ترتیب برابر با 

 در وضعیت نامناسبی قرار دارد.

 

 بیسیم محله مدیریتی  امل متغیرهای ارزیابی برای این ونه تک Tآزمون  نتایج .11 دول

 اختالف میانگین یداریمعن T آماره انحراف معیار میانگین متغیرها عوامل

 

 تیمدیری

 -309/0 00/0 -380/4 124/1 69/2 نگهداری و مدیریت

 -837/0 00/0 -314/3 168/1 16/2 محیطی و بصری آسایش

 -408/0 00/0 -429/4 204/1 59/2 نظارت و کنترل
 

ساختمانی  مصالح و آالتآهنو فروش  بریچوب، جوشکاری، نقاشی وصافکاری های نامتجانس اعم از: کاربری

پنچرگیری، ساخت درب و پنجره فوالدی و همچنین  :نظیر هاییو کاربریآلودگی صوتی  ایجادکننده از نوع مشاغل

آلودگی بصری  ایجادکننده کهکارتن و مقوا، پالستیک کهنه، نان خشک و... خریدوفروش :مشاغل کاذبی از قبیل

قبیل که  این از مواردی و زیکابینت سا سازی،باطری روغنی،تعویض تعمیرگاه، نظیر: مشاغلی هستند و همچنین

 .دهدمی پوشش را تجاری این محله هایگردند؛ سطح وسیعی از کاربریمحله می محیطی هایآلودگی موجب

 مصالح از استفاده نکردن ها،ساختمان زیاد قدمت بناها، های پیشین اشاره شد؛ فرسودگیطور که در بخشهمان

دارد که متأسفانه به دلیل وضعیت اقتصادی نامناسب  هنگفت هایصرف هزینههنیاز ب قبیل، این از مواردی و استاندارد

این محله تقریباً غیرممکن است. همچنین عدم  در ساختمان تعمیر و نگهداری هایساکنین این منطقه، تأمین هزینه

دهد، از یکسو و میهای متروکه و بدون مالک که زمینه ارتکاب جرم را افزایش رسیدگی به اراضی رهاشده، ساختمان

منظور کنترل فضاها و کاهش جرم و بزهکاری نشان از ضعف مدیریتی کمبود مراکز نظارتی اعم از: گشت و کالنتری به

 در این محله دارد که موجبات نارضایتی ساکنین را نیز فراهم نموده است.

مؤثر در کیفیت محیطی، رضایت در ادامه، عالوه بر سنجش وضعیت کیفیت محیطی محله بیسیم به تفکیک عوامل 

ای استفاده شد. بر تک نمونه Tمیانگین و  کلی ساکنین نسبت به محیط سکونتی نیز سنجیده شد. برای این امر از آزمون
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گردد؛ میانگین رضایت ساکنین از کیفیت محیط ( مشاهده می12در جدول شماره ) که نتایج آن اساس این آزمون

 متوسط است. تر از حدسکونتی خود پایین

 

 محله کیفیت از رضایت و محیط کیفیت ارزیابی برای این ونه تک Tآزمون  نتایج. 12دول 

 P-VALUE انحراف معیار جامعه آماری میانگین رضایتمندی از محیط سکونتی

738/2 376 7793/0 000/0 

 

 گمشده بر احیای فضاهای دیتأکدر ارتقای شاخص کیفی محله با  مؤثری عوامل بندرتبه

محله نشان  از رضایتمندی و محیط دقت در نتایج حاصل از تحلیل ارتباط بین عوامل مؤثر در شاخص کیفیت

 ترانسیک دهد مواردی که موجب نارضایتی ساکنین شده است؛ غالباً دارای وجه اشتراک با معیارهای پیشنهادی راجرمی

راضی بایر و رها مانده و همچنین بناهای فرسوده خالی و در مقابله با فضاهای گمشده است. وجود فضاهای گمشده، ا

تواند توجیهی برای این شده است، مینشان داده (1تصاویر شماره)ها در متروکه در این محله که تصاویری از آن

 نارضایتی و وجوه اشتراک معیارها باشد.
 

   

   

   
 مبیسی محله مانده رها و گ شده فضاهای .1ت ویر 

 

کیفیت  نیاز به تعیین میزان اهمیت عوامل مؤثر در شاخص محله بیسیم، از سطح رضایتمندی ساکنین منظور ارتقایبه

گردید.  آمده بود، مشخصدستهای پیشین از تحلیل عاملی بهکه در بخش β از ضرایب استفاده محیطی بود. این میزان با

متغیرهای اصلی در تغییر  است، سهم هر یک از قرارگرفته آن در که عاملی در متغیر هر ضرب سهمسپس از حاصل

 بندی متغیرهای مؤثر در کیفیت( اولویت12دست آمد. جدول شماره ) محله به کیفیت ساکنین از رضایتمندی سطح

 که بود نخواهد آن کنندهصرفاً مشخص بندیاولویت دهد. اینمحله بیسیم را از دیدگاه ساکنان این محله نشان می

 بر متغیر آن تأثیر میزان از اثری بلکه ضعیف است، یا ندارد وجود گیرد،می قرار اولیه هایدر اولویت که متغیری
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 در متغیر یک تأثیر بین رفتار بنابراین، ساکنان است. نظرات اساس بر متغیر آن کمبود یا نقص محله، همچنین کیفیت

 مشخص عوامل بندیاولویت در را متغیر که جایگاه است رمتغی آن نقص و کمبود و محله از افزایش رضایتمندی

های های خالی، ساختمانمدیریتی، رسیدگی به وضعیت زمین ٔ  نهیدرزمهای مطرح مطابق این جدول اولویت .کندمی

یز کاره و رهاشده و همچنین ایجاد فضاهایی برای برقراری امنیت مانند: کالنتری، گشت و ... است که این موارد ننیمه

منظور از  ازپیش کیفیت محیطی در محالت شهری بود.بایستی در رأس امور مدیریتی قرار گیرد تا شاهد بهبودی بیش

مناسب  یهایدر شب و دسترس ییروشنا و تردد قیاز طر یمنیو ا تیامن یبرقرار بهاست که  یطیشرا جادیا تیریمد

 که است مسائلی لودگی صوتی، بصری در محله نیز ازجملهمحیطی اعم از: آهای زیستبینجامد. البته نبود آلودگی

همچنین، برخورداری محله از  .گیرد قرار مدنظر محله بیسیم کیفیت ارتقای های شهری برایریزیدر برنامه بایستی

 های نخست مسائل عملکردی قرار دارند.ی در اولویتسهولت دسترسی به خدمات شهرتنوع عملکردی، فضایی و 
 

 آن محی ی کیفیت از محله ساکنین مندیرضایت میزان درمؤثر  متغیرهای بندیاولویت. 13 دول

 میزان اهمیت مؤثرمتغیرهای  عامل مرتبط اولویت

 51/1 نفوذپذیری و فضایی سازمان کالبدی 1

 29/1 نظارت و کنترل مدیریتی 2

 16/1 امنیت ادراکی 3

 13/1 تجانس و سازگاری عملکردی 4

 90/0 نگهداری و یریتمد مدیریتی 5

 80/0 محیطی و بصری آسایش مدیریتی 6

 72/0 اجتماعی تعامالت اجتماعی 7

 53/0 دسترسی قابلیت عملکردی 8

 49/0 خوانایی ادراکی 9

 47/0 کاربری اختالط و تنوع عملکردی 10

 44/0 فضا در تراکم و اندازه کالبدی 11

 34/0 سرزندگی و پویایی اجتماعی 12

 31/0 شمولیهمه یتماعاج 13

 29/0 انسجام و یکپارچگی کالبدی 14

 25/0 حسی غنای ادراکی 15

 

 گیرینتیجه
از میان عوامل مطرح  کننده کیفیت محیطیو دغدغه اصلی تحقیق، عوامل تعیین طرح مسئله، پس از تحقیق حاضردر 

 ،«کالبدی»املی اکتشافی شناسایی و پنج عامل در نظریات اندیشمندان معمار و شهرساز و با استفاده از روش تحلیل ع

 ۀ عواملدر ادامه رابطعنوان عوامل اصلی تحقیق انتخاب گردید. به« مدیریتی»و « ادراکی» ،«عملکردی» ،«اجتماعی»

های تحقیق نشان از نارضایتی ساکنین از رضایت ساکنین از محله خود مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته زانیم با مذکور

وتحلیل وضعیت عوامل موردمطالعه تحقیق بر کیفیت این محله، گویای این یت محیطی محله بیسیم داشت و تجزیهکیف

در سطح پایینی از کیفیت محیطی قرار دارد. لذا عوامل مؤثر بر ارتقای کیفی محیط از دید  واقعیت بود که این محله



 
 

 240 

 

 (علوی و همکاران ...)یارهایمع یبندتیو اولو ییشناسا

 

بندی خلق فضاهای باکیفیت اولویت منظورات ساکنین بهساکنان موردبررسی قرار گرفت تا این عوامل بر اساس ترجیح

در « کالبدی»از زیرمجموعه عوامل « سازمان فضایی و نفوذپذیری»دهد متغیر بندی نشان میگردد. نتایج این اولویت

رل کنت»شامل متغیرهای: « عوامل مدیریتی»ازآن رتبه نخست ترجیحات ساکنین برای ارتقای کیفیت محله قرار دارد. پس

ازجمله متغیرهایی است که در « تأمین آسایش بصری و محیطی»و همچنین « مدیریت و نگهداری»و « و نظارت

، «تعامالت اجتماعی»به ترتیب متغیرهای « عملکردی»و « عوامل اجتماعی»های بعدی قرار دارد. در میان اولویت

 هایعنایت به ظرفیت باشد. چراکه باد تأکید مینسبت به سایر متغیرها مور« قابلیت دسترسی»و « سازگاری و تجانس»

مشارکت  از بخواهد مدیریت شهری که شرایطی در گونه مناطق پیراشهری،در این نهفته اما اجتماعی مطلوب -محیطی

 و فقر کاهش عملکرد، شاهد هزینه و کمترین با توانست خواهد اجتماعی استفاده نماید، نهادهای قالب مردم در

دار باشد. ازآنجاکه محله بیسیم جزء محالت فقیرنشین و مسئله محالت این توسعه درنتیجه و محیطی یتکیف افزایش

 مختلف اجتماعی پیشین )مبنی بر قضاوت طبقاتآمده از این تحقیق با مطالعات دستشهر زنجان است؛ همسویی نتایج به

 تحقیقدر این های این تحقیق صحه گذارد. یافتهتواند بر درستی سکونت خود( می از محیط محل خود ادراک اساس بر

بر ادراک و ترجیحات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و مدیریتی  :عوامل درونی و عوامل بیرونی نظیرسایر  تأثیربا علم به 

و تمرکز بر روی عوامل  تأکیددر جهت تمرکز بر حیطه معماری، بیشترین ساکنین از کیفیت محیطی محل سکونت خود 

در  تأثیرگذار عالوه بر توجه بر عوامل اجتماعی ،در این راستاارتقای کیفیت محیطی بود. بر  مؤثری و کالبدی اجتماع

 نهایتاًتا  قرارگرفته تأکیدمورد  پیشگیری از جرم و برقراری امنیت اجتماعی برایدی باین زمینه، استفاده از طراحی کال

آن در محله  مدتطوالنیامنیت و تداوم  بتوان شاهد ارتقایریت پروژه ، اجرا و مدیریزیبرنامهبا استفاده از فرایند 

 .بود موردنظر

 

 تشکر و  دردانی
به  "احیای فضاهای رهاشده از طریق توسعه مینان افزا"این مقاله برگرفته از رساله دکترای نویسنده اول پری علوی باعنوان 

 . استدر دانشگاه آزاد اسالمی زنجان است که آماده دفاع  راهنمایی دکتر هومن ثبوتی و مشاوره دکتر مجید شهبازی
 

 منابع
 ی و توسعه انسانی شهرداری زنجانزیربرنامه(. زنجان: معاونت 1396) شهر زنجان آمارنامه -

 .18-1 ،(3)2 ،پیراشهری فضاهای توسعه مجله. پسایندها و عوامل الگوها،: پیراشهری فضاهای (.1399حسن ) افراخته، -

 کیفی ارتقای به دنیدررس عمومی هایمشارکت میزان بررسی(. 1395) نیالدجمال ،سهیلی ،ایرؤ ،والخلوچ اینانلو -

 ،شهری یزیربرنامه و پژوهش ،(کاشانی اهللتیآ پل ریز جوانمردان، بوستان: موردی نمونه) شهری گمشده فضاهای

7(24)، 157-172. 

 گیریشکل برای راهکارهایی ارائه و گمشده فضاهای یرزیابا(. 1395)پویا  ،ستاری حاجی رسول، ،خواندرس -

 .26-15( : 16) 4 ،حصار هفت محیطی مطالعات ،(اردبیل قاپوعالی میدان: موردی نمونه) خالق فضاهای

: موردی نمونه) محله محیطی یهاتیفیک از ساکنین ادراک بر مؤثر عوامل ارزیابی(. 1398) اسالم ،یکرم ،لیال ،رحیمی -

 .40-29،(30)8 ،شهری مطالعات (.تبریز پرواز وگل شهر  کوی
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 محله موردی نمونه)شهری  خیز جرم اجتماعی فضاهای امنیت افزایش در طراحی از استفاده (.1393الهام ) رضایی، -

 گروه مهندسی، دانشکده زنجان، دانشگاه ،معماری ارشد رشتهکارشناسی  منتشرنشده نامهانیپا ،(زنجان بیسیم

 .معماری

 رویکرد با شهری گمشدة فضاهای یسنج تیظرف(. 1395) آرزو ،محتشم ،سامان ،نایت ،پدرام ،حصاری ،مهدی ،زندیه -

-109 ،(20)6 ،یامنطقه -شهری آمایش و جغرافیا ،قزوین شهر آخوند محلۀ: شناسی مورد پایدار سبز فضای توسعۀ

128. 

 ،شهرآرمان شهرسازی و معماری ،گنبدکاووس شهر متروکه فضاهای به دهیشکل(. 1398) علی ،امامی ،بابک ،فدائی -

12(29)، 141-152. 

 محله)موردمطالعه ی غیررسمی هاسکونتگاهاجتماعی در توانمندسازی  نیتأمنقش  ریتأث(. 1390) صغرا قهرمانی، -

 فردوسی مشهد، دانشگاه ،یامور شهرکارشناسی ارشد رشته مدیریت  منتشرنشده نامهانیپا ،(زنجانآباد نجف

 .جغرافیا گروه ادبیات علوم انسانی، کدهدانش

 مناطق مدیریت برای الگویی رائه(. ا1397) نیحس مرادی، مقصود؛ امیری، محمود؛ ضیایی، غالمرضا؛ کاظمیان، -

 .361-378 ،(8)2ی، امنطقه یزیربرنامه -جغرافیا ،تهران شهرکالن پیراشهری

نمونه  (SWOT) با استفاده از رویکرد تحلیل راهبردی (. بازآفرینی فضاهای گمشده شهری1396کردستانی، مهسا ) -

 ی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر، تهران.المللنیب کنفرانس ،موردی: فضای زیر پل ابوسعید تهران

، ترجمه: فرزین فردانش، تهران: انتشارات دانشگاه شهید عناصر معماری از صورت تا مکان(. 1384) رفونیپ ،مایس -

 بهشتی.
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