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 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

 40/04/0931تاریخ دریافت: 

 01/01/0931تاریخ پذیرش: 

 

 های یک محله سالم از دیدگاه شهروندانتحلیل ویژگی

 شهر ایوانغرب( 3)نمونه موردی: محله  
 

 2، سعید ملکی1فاطمه رزمگیر

 

 چکیده
شهر ایوان به انجام رسیده است. روش  9های یک محله سالم در محله مطالعه حاضر در راستای تحلیل ویژگی

ه های تحلیلی اقدام شده است. جامعاست که به شیوه پیمایشی در آن به جمع آوری داده« تحلیلی –توصیفی »پژوهش 

تصادفی ساده شهر ایوان هستند که بر اساس فرمول کوکران و به شیوه  9نفر از شهروندان محله  910نمونه پژوهش 

مؤلفه میزان آسایش، میزان امنیت، خودمانی بودن و دسترسی  0اند. برای تحلیل ویژگی های محله سالم از انتخاب شده

ها متناسب با اهداف فرعی ترسیم محله جهت ارزیابی میزان رضایت شهروندان محله استفاده شده است. تحلیل داده

دهد که مؤلفه طی انجام گرفته است. نتایج تحلیلی پژوهش نشان میو تحلیل رگرسیون خ Tشده از طریق آماره 

از دیدگاه شهروندان در وضعیت مناسبی  4019/4و میزان اریب از مرکز  93/00دسترسی با میزان اختلاف از میانگین 

 و سطح دهد که با توجه میزان بتای بدست آمدههای پژوهش نشان میدر محله قرار دارد. تحلیل رگرسیونی مؤلفه

 ایوان تأثیر مستقیم دارند. 9سازی محله های پژوهش در سالممؤلفه 39/4داری با اطمینان معنی

 ، شهر ایوان.9محله، محله سالم، توسعه پایدار، محله  واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
 ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشجوی کارشناسی ازشد جغرافیا و برنامه0

 malekis@scu.ac.irریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز گروه جغرافیا و برنامه استاد. نویسنده مسؤل، 1
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 مقدمه

شده است که شهر های اخیر موجب گیری مقیاس جدیدی از رشد شهری در طی دههرشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و شکل

های اجتماعی، کمرنگ شدن هویت و حس تعلق اجتماعی، ای چون افزایش ناهنجاریهای تازهو شهرسازی معاصر با چالش

های شگرف اجتماعی اقتصادی و در مجموع کاهش کیفیت زندگی گسترش مشکلات اکولوژی اجتماعی و محیطی، نابرابری

 نگری و توجه بهو تغییر در ماهیت و پیچیدگی مسائل شهری، ضرورت جامعمواجه شود. به دلیل همین گستردگی ابعاد 

 (.93: 0939پور، نماید )حاجیناپذیر میهای مسائل به منظور حل پایدار آنها، اجتنابکنشیهم

ای نهکنند، به گوترین واحد سازمان فضایی شهر در پایداری شهری نقشی اساسی ایفا میهای شهری به عنوان کوچکمحله

ای های، اقتصاد محلی، ایمنی، توسعه فضایی و کالبدی و تحکیم روابط اجتماعی با پایداری محلهگیری هویت محلهکه شکل

 یابد. شهری ارتباط می

های شهری از نقش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها کاسته شده های اخیر، با تغییرات شگرف ساختار فضایی محلهدر دهه

و فرهنگی،  روانی –های اجتماعی نشینی، بدمسکنی، آسیبمحیطی، بیکاری، فقر، حاشیههای زیستچون آلودگی هاییو نارسایی

 (.94: 0933سیسی، نیا و استادیهای مادی و معنوی، را به همراه داشته است )توکلیبه ویژه اتلاف سرمایه

جمع و تحت  شناسانه با تجاربی است؛ زیرا روابط بومترین بستر برای دستیابی به توسعه پایدار شهراجتماع محلی مناسب

ای همیثاق اجتماعی و تعهدات اخلاقی اعضا، ارج گذاشته خواهد شد و شیوه معیشت و بهبود سطح زندگی، هماهنگ با ظرفیت

هستند که افراد هایی ها مکان(. این93: 0933های آینده برگزیده خواهد شد )صرافی، محیط و با دلسوزی به یک دیگر و نسل

ترین معانی بوده کانون تعلقات ها دربرگیرنده عمیقگونه مکاندر آن ساکن بوده و مکررًا در حال رفت وآمد در آن هستند. این

 .(Chow & Healey, 2008: 336)باشند عاطفی و احساسات بسیار قوی می

ای ترکیب ای شهری و یا محدودهسایی از محدودهشناصورت بخش قابلتوان بهریزی شهری، محله را میاز منظر برنامه

 (. Cowan, 2005: 265کننده نیازهای ساکنان در ساختار شهر تعریف کرد )های تأمینشده از کاربری

 باشد. زیراامروزه اغلب مردم این احساس عمومی را دارند که مناطق شهری نامطلوب و نامناسب برای زندگی و فعالیت می

وان به تهای گذشته آثار سویی را به دنبال داشته است، که از آن جمله میرشد شتابان شهرنشینی در دهه افزایش جمعیت و

ای، فقر و افت استانداردهای زندگی، کمبود مراکز خدماتی و نهایتاً نابرابری توزیع کالبدی ناموزون شهرها، ایجاد محلات حاشیه

(. با چنین تفاسیری در مطالعه حاضر تلاش شده است که 19: 0933و کیومرثی،  در برخورداری از امکانات اشاره نمود )تقوایی

 شهر ایوان مورد ارزیابی قرار گیرد. 9های مطرح شده برای آن در محله موضوع دستیابی به محله سالم با توجه به مؤلفه

یازمند ستیابی به توسعه پایدار شهری ناین محله نیز متناسب با رویکرد محله سالم و پایدار به عنوان یکی از ارکان اصلی د

سازد. آشنایی با دیدگاه شهروندان برای ممارست در بهبود دستیابی به اصولی است که آن را به سوی سالم بودن رهنمون می

 گشا خواهد بود. های موجود در این زمینه بسیار راهنقاط ضعف و تقویت نقاط قوت

 

 اهداف پژوهش

 های محله سالمروندان از شاخصارزیابی میزان رضایت شه -

 های محله سالم در سلامتی محلهارزیابی میزان تأثیر شاخص  -

 

 های پژوهشسوأل
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 های محله سالم چگونه است؟مندی شهروندان از شاخصمیزان رضایت -

 وجود دارد؟دار های منتخب پژوهش و سلامتی محله جهت بهبود پایداری و سلامت در محله رابطه معنیآیا بین شاخص -

 

 روش تحقیق

گیری از روش پیمایشی جهت ارزیابی میزان رضایت شهروندان از و با بهره« تحلیلی –توصیفی »مطالعه حاضر به شیوه 

های تحلیلی شهر ایوان به انجام رسیده است. جهت دستیابی به داده 9های منتخب برای تحلیل محله سالم در محله شاخص

شهر  ایوان انتخاب شده و مورد  9نفر از شهروندان محله  910فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده پژوهش با استفاده از 

سوأل  04باشد و شامل ای میهای سلامت محلهپرسش قرار گرفته اند. پرسشنامه استفاده شده حاوی سوألاتی در مورد مؤلفه

و مدل  Tهای پژوهش از آزمون باشد. جهت تحلیل دادهمیمقیاسی از خیلی کم تا خیلی زیاد  9بسته بر اساس طیف لیکرت 

 برازش رگرسیونی استفاده شده است.

 

 مبانی نظری

ها همچنین ازدیاد وسایل نقلیه، الگوی جدایی کاربری بندی وظهور معماری مدرن، تفکر منطقه پس از جنگ جهانی دوم و

جدایی کامل  های خوابگاهی وآمریکا تحقق یافت. گسترش حومهرشد بی رویه شهرها براساس تفکرات مدرنیسم، در سراسر  و

 (.13: 0930 نیز صورت گرفت )بصیرت، هاسایر کاربری محل سکونت از

نشان داد که تاریخ تفکر درباره واحد همسایگی یا واحدهای محله محور به حدود  0301های رانز و شریکل در سال بررسی

 0901به نقل از توماس مور در کتاب اتوپیا در سال  0310رسد. لوئیز ممفورد در سال میلادی در کیوتوی ژاپن می 339سال 

ود، شتری که محله نامیده میتر یا خودمانیشود، اما سازمان محلی صمیمینویسد: هر آرمان شهری به چهار بخش تقسیم میمی

 (. Cowan, 2005: 259گیرد و پایه کل تقسیمات شهری، محله است )مبتنی بر خانواده شکل می

یک جامعه  اوایل قرن بیستم این بود که جامعه درحال دگرگونی از شناسی قرن نوزدهم وهای جامعهموضوع اصلی نظریه

جامعه در حال  نزدیک به یک ارتباطات خونی، خویشاوندی و نیز مبتنی  بر بسته و مبتنی بر روابط  نخستین اجتماع کوچک و

آثار عمیقی  کند وصنعتی تشکیل یافته از روابط ثانویه است. این دگرگونی، انسجام اجتماعی را تهدید میتبدیل شدن به جامعه 

 (. 03: 0933 زندگی افراد باقی خواهد گذاشت )دیکنز، بر

ریزی اجتماعات برنامه های طراحی وتوجهی در انگارهصد سال پیش بدین سو، مفهوم واحد همسایگی نقش قابلیک از

در طرح منطقه شهری  توسط کلارنس پری تعریف شد و 0314داشته است. اصطلاح واحد همسایگی اولین بار در دهه محلی 

همچنین مقابله با ترافیک آزاردهنده  قوارگی شهری نیویورک وبی انتظامی ونیویورک به عنوان ابزاری اجتماعی برای مواجهه با بی

 (.13: 0931، گرفته شد )سعیدنیاتأمین ایمنی برای نواحی مسکونی به کار  و

از سویی دیگر طرح رایت و اشتاین برای طراحی شهر رادبرن که بر اساس نظریه پری بود، متشکل از سه محله با جمعیت 

کیلومتری نیویورک در ایالت نیوجرسی قرار دارد. هر محله به  19باشد که در نفر جمعیت برای هر محله می 39444-04444

شود. در واحد مسکونی را شامل می 14وک تقسیم شده و هر کدام نیز به دو تا سه بلوک و هر بلوک در حدود چندین سوپر بل

ها قرار داشته و مراکز فرهنگی، تجاری، فضاهای بازی متر از خانه 344مرکز محله یک دبستان با حداکثر با حداکثر فصله حدود 

باشد. بررسی الگوهای متر می 0144اجتماعی آن نیز دارای شعاع عملکردی ها قرار دارد. مراکز کودکان در محل اتصال محله

ارائه شده اولیه در این دوره تاریخی نشانگر دستیابی به نهاد اجتماعی در محیط و پاسخگویی به نیاز اسکان مردم در بعد از 
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رسانی به اهالی و تحت لوای اتهای متفاوت جانمایی خدمها در چارچوب منطقجنگ به عنوان اهداف اولیه تشکیل محله

 (.0( . )جدول شماره 39: 0934های مصنوع بشر و طبیعت قابل شناسایی است )سینگری و مفیدی شمیرانی، ترکیب ساخته

 
 های زیستی )در واحد محله( در اوایل قرن بیستم میلادیهای طراحی مجتمع(: تحلیل دیدگاه1جدول )

 هانظریه

 خصوصیات

 2خردگرایان 1گرایانتجربه

 طراحی مبتنی بر تصور و پیش بینی زندگی آینده تجربیات گذشته مردم و طراحان مبانی طراحی

ها و نظریه

 الگوپردازی

 (0341نهضت باغشهر، هاوارد)

 (0313واحد همسایگی کلارنس پری)

 م. 0399( CIAMکنگره معماری مدرن)

 (0394(، آدولف لوس)0399 -0314لوکوربوزیه)

واحد مسکونی  994های مسکونی مرتفع، طراحی ساختمان های تک خانواریهای مسکونی با خانهطراحی خانه ایده اصلی

 طبقه)محله عمودی( 01در ساختمان 

( با طراحی اشتاین و هنری 0313رادبرن و نیوجرسی،) نمونه کاربردی

 رایت

 -0391مجتمع مسکونی سیت رادیوز، مارسی، فرانسه،)

 کوربوزیه( با طاراحی لو0301

 

 معایب طرح

 های مسکونی مجاورانفصال آن از محیط -

 ایجاد ابهام به خاطر تفکیک سواره و پیاده -

تنزل کیفی زندگی در فضای عمومی به دلیل تفکیک  -

 عملکردها

 الگوی خشک خردگرایانه -

هایی که بر اساس روح و توسعههای بیساختمان -

شبکه خشک شطرنجی های مرتفع در درون یک ساختمان

 ها قرار داشتند.خیابان

 

 

 مزایای طرح

 فضاهای پیاده و ایمن -

 قابلیت رفتارهای مستقل و خوداتکاء برای کودکان-

ای به خاطر دسترسی آسان به خمات و مراکز محله -

 ترکیب هندسی آن

 کاهش سفرهای روزانه شهری -

 بر اساس رفتارهای آینده انسان -

 در خود بنا هاترکیب کاربری -

ها، دسترسی آسان و عمودی به خدمات مانند فروشگاه -

 مدرسه در طبقات ساختمان

 کاهش سطح اشغال زمین و گرایش به گسترش عمودی -

 .93: 0931فر، ماخذ: عینی

 

 توسعه پایدار

اطات و هنگ و ارتبمسیر توسعه فرآیند تغییر در حرکت اجتماعات انسانی به جلو، به وسیله علوم مختلف و همچنین فر

 (. Morse, 2008: 341باشد )مدیریت می

ها در ین مزیتترمنطق اصلی توسعه پایدار بهبود سطح استاندارد زندگی مردم و بخصوص بهزیستی کسانی است که از کم

پایدار  آنکه توسعه هایی در این بین است مبنی برهای غیر قابل جبران آینده. بحثجامعه برخوردارند، در عین اجتناب از هزینه

ابانژاد، بکند فراتر نرود )زیاری و جانشود که میزان مصرف توسط انسان از حدی که ظرفیت محیط حکم میدر صورتی عملی می

گردد یشود حاصل مهای که منجر به پایداری سیستم میهایی است که از راه ارزیابی توانایی( و پایداری ثمره فعالیت01: 0934

(Jackson, 2010: 1.) 

 
 (: ابعاد پایداری در توسعه پایدار2جدول )

                                                           
0 . Empiricism 
1 . Rationalism 
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 فرهنگی اجتماعی اقتصادی اکولوژیکی بعد

 

 

 مشخصه

 هامحیط زیست سالم برای انسان -

 استفاده منطقی از منابع طبیعی تجدیدپذیر -

 محافظت از منابع طبیعی تجدیدناپذیر -

 یکپارچگی اکوسیستم: ظرفیت تحمل، تنوع زیستی و ... -

 ها و بازیافت آنها و ...کاهش حجم ضایعات، آلودگی -

 

اشتغال  -

 رسمی

 رشد -

 عدالت -

 کارایی -

 ثبات -

 آموزش -

 امنیت -

 مشارکت -

 اهبرابری فرصت -

 توانمندسازی -

 توسعه نهادی -

 مناسبات انسان با طبیعت -

نگرش و باورها در  -

خصوص ارتباط با حفظ 

 محیط زیست

 ها و ...پاسداری از ارزش -

 .93: 0933محمدی، کاظمیماخذ: موسی

 

 توانیم به پایداری دست یابیم، فاکتورهای زیر برای پایداری توسعه محلی اساسی هستند:اما اینکه چگونه می

 تقاضا و مالکیت از جامعه -

 ریزی بر پایه نیازهاپذیری، برنامهامکان -

 ها و منابععدم تمرکز و انتقال مسئولیت -

 های فنیدر سطح محلی و ارتقاء مهارت ساخت و ساز -

 های اداریتعهدهای سیاسی و حمایت -

 اجتماعی –محیط مساعد و فاکتورهای فرهنگی  -

 استفاده از تکنولوژی مناسب که در سطح محلی پایدار باشد -

 مدیریت مالی شفاف و کارا -

 ایهای دورههای مؤثر و ارزیابیپردازش -

 (.World Health Organization, 2003: 7پایداری سیاسی ) -

 
 بر اساس گزارش برانت لند برخی مشخصات و اهداف کلیدی توسعه پایدار (:1شکل )

 
  Meclaren, 2001: 184.منبع:

برخی از اهداف 
دارکلیدی توسعه پای

استفاده حداقل از 
جدد منابع غیرقابل ت

ها لبرابری بین نس

حفاظت از محیط 
طبیعی 

ها برابری درون نسل
ارضای نیازهای 

اساسی افراد جامعه

رفاه فردی 

جامعه خوداتکا 

بقای اقتصادی و 
تنوع 
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تند های پایدار، زیستگاهای طبیعی هستوان در عبارت زیر معنی نمود که: محلهبه این ترتیب نحوه نگرش کلی به محله را می

ای انرژی ههای کالبدی )طبیعی یا مصنوع( جریانکنند، سیستمها در یک ارتباط همزیستی زندگی میها و دیگر گونهکه انسان

 (.Barton, 2004: 138سازد )کنند، بر کیفیت هوا و خاک اثر گذاشته، اقلیم را متأثر میو آب را کنترل می

 

 ایتوسعه محله

در نظر بگیرد، دیدگاهی مختص قرن حاضر است؛ شناخت های غیرسکونتی را توسعه مفهوم محله به صورتی که کاربری

های طراحی و توسعه شهری از نوع انسانی و فرهنگی را فراهم تواند زمینهریزی شهری میای از منظر برنامهمفهوم توسعه محله

 گرداند. 

زرگ حلات سنتی شهرهای بای راه را برای شناسایی عناصر انسانی و فرهنگی قابل استخراج در بافت ممطالعه توسعه محله

گرداند. از جمله اهداف انداز مدیران شهری را در ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی در سطح محله مثبت میهموار و چشم

، یعنی "اجتماع"های شهری بر اساس الگوی توسعه از نوع دهی محلهریزی شهری طراحی و سازمانکنونی مدیریت و برنامه

و کلان را مورد سئوال و  "ایجامعه"است و این موضوع چارچوب سنتی توسعه شهری در مقیاسخرد و در مقیاس کوچک 

دهد. از جمله تبعات این تحول توجه به حوزه تغییر فرهنگ اسکان شهری مبنی بر پذیرش زندگی در واحدهای ارزیابی قرار می

 (.19: 0934تر محلی در شهر است )معصومی، کوچک

 تر از زندگی شهریتر و خردتر و عینیریزی و مدیریت شهری به سطوح پایینتوجه و تأکید برنامهچنان که امروزه آن

ای که اجتماع به صورت ای بیانگر فرآیندی است که بر اساس آن سرمایه(. توسعه محلهFriedman, 1993: 43معطوف شده است )

 ها کیفیت زندگی مردم محله را بهبود بخشد )مافیابد تا با کمک آنیهاست، افزایش میآوری و استفاده از آنبالقوه قادر به جمع

 ,Townsendای به اندازه خود برنامه اهمیت دارد )ریزی محله(. لازم به ذکر است که این فرآیند در برنامه010: 0930و رضوی، 

2005: 12.) 

 

 معیارهای پایداری محله

توان برای توسعه پایدار در مقیاس انی، اصول و معیارهای بسیاری را میها و تجربیات موجود در مقیاس جهدر اغلب نظریه

سازگاری،  –توان به سرزندگی، هویت، پویایی شهر و محله مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از جمله این اصول و معیارها می

 :شودها پرداخته میامنیت، تنوع، خوانایی و دسترسی اشاره کرد که به طور مختصر به آن

 

 هویت و سرزندگی -1

توان در زمره وضوح در درک از محله و سهولت در شناخت و برقراری پیوند بین اجزاء آن باسایر رویدادها و مکان را می

هویت محله دانست. معنی در محله با شکل فضایی و کیفیت آن در ارتباط مستقیم  است، در حالی که وابستگی شدید به فرهنگ 

 (.013: 0931ها قابل تمایز است )لینچ، ها و محلهای است که از سایر مکانهویت، محله نیز دارد. محله با

محله خوب و پایدار، سکونتگاهی است که سلامت و بهزیستی ساکنان در بقاء موجودات زنده در آن تأمین باشد. از جمله 

ضاها با میزان جذابیت خود و اثرگذاری بر عوامل مؤثر در ایجاد سرزندگی در محل، وجود فضای عمومی مناسب است. این ف

ای هتوانند سرزندگی محله را تأمین کنند. برای مثال، تخصیص فضای مناسب برای عابرین پیاده، انجام فعالیتذهن انسان می

ری مانند دیگهای های مناسب برای خرید مردم )نه فقط از جنبه اقتصادی، بلکه از جنبهاقتصادی، ترافیک آرام، امکانات و زمینه
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دگی ها، مراکز فرهنگی، رستوران و کتابخانه موجبات ارتقاء سرزنتفریح(، فضاهای تفریحی نظیر سینما و تئاتر، مکان ورزشی، مزه

ها و فضاهای سرزنده (. بسیاری از محلات قدیمی که از بافت099: 0931و لینچ،  093: 0930من، کنند )چپمحله را فراهم می

 شود.ریزی میها برنامهکه تکامل یافته و امروزه در جهت نگهداری آن ند، محصول دوره طولانی بودهابرخوردار بوده

 

 پویایی و سازگاری -2

های شهری نیز با حالت ارگانیک و پویا سیر تاریخی خود را طی ها و زنده بودن طبیعت، محلههمراه با تدوام زندگی انسان

وامل هایی از تداوم و عمحیطی هستند. مثالملات و عوامل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیستها مکان تلاقی تعاکنند. محلهمی

ا، هتوان در این موارد دید: تداوم زندگی ساکنان محلات از گذشته تا حال، تغییر و تداوم در انواع و الگوی فعالیتفوق را می

های مسکونی و غیر مسکونی، الگو و عمر زش بناها و ساختمانها نسبت به مرکز شهر، کمیت، کیفیت و ارپویایی مکان محله

ها، الگوی توزیع فضاهای باز سبز و شبکه معابر، مصالح ساختمانی بومی و غیربومی، الگوی مالکیت، تجهیزات و ساختمان

 محله.های جدید شهری در قالب نیازهای جدید اجتماعی و فرهنگی، منظر منطقه از نظر طبیعت و مرزهای فعالیت

 

 تنوع -3

د. شونکننده در کیفیت زندگی محسوب میها به عنوان دو عامل مهم و تعینهای آنهای ساکنان محلات و فعالیتخصلت

محیطی در جوامع مختلف، شهرهای هر دو خصلت مذکور و به تبع شرایط مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست

ده الذکر در مسیر تاریخ تغییر کربرخوردار هستند. این در حالی است که شرایط فوقهای مختلف، از تنوع لازم مختلف و محله

 شوند.و شرایط جدید جایگزین می

ها در نظر گرفت. با رعایت این اصل، توان در قالب اصول و معیارهای کارایی، سرزندگی و پایداری محلهاصل تنوع را می

خواهند بود که قرار گرفتن در راستای نیازهای جدید، از جامعیت برخوردار بوده و ای شرایط کالبدی و فضاهای محله به گونه

 (.Wheeler, 2004: 199نیازهای متنوع را پاسخگو باشد )

 

 دسترسی -4

 ها، منابع، خدمات، اطلاعات وبرای ما مهم است که بدانیم در شهر و محله پایدار توانایی دسترسی به سایر افراد، فعالیت

 (.91: 0933ثابت، توان به آنها دسترسی پیدا کرد( چگونه است؟ )نوریان و عبدالهیشامل کمیت و تنوع عناصری که میاماکن )

 

 تحمل محلهتراکم و ظرفیت قابل-5

های جمعیتی، ساختمانی، مسکونی، خالص، ناخالص( های مختلف خود )تراکمتراکم مفهومی است که در انواع مفاهیم و واژه

ذاری، گکننده است و پایه مباحث سیاستهای کلیدی و تعیینفضایی، از موضوعات و شاخص -مختلف کالبدیو در سطوح 

 (.13: 0931دهد )عزیزی، های توسعه را تشکیل میریزی و طراحی برنامهبرنامه

 

 امنیت  -6

ا به هدیدات و ایجاد فرصتامنیت اجتماعی در تعریف کلی عبارتست از تضمین پاسداری از جامعه در برابر خطرها، ته 

(. یک شهر پایدار باید دارای ایمنی و امنیت و حفاظت بوده و از نظر بصری 1: 0934سازی جامعه )زیاری، منظور ارتقا و بهینه

(. 191: 0930و عملکردهای محیطی سازمان یافته و با نظم و عاری از آلودگی، سر و صدا و تصادفات و بزهکاری باشد )بزّی، 
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رین نیاز برای درک، شناخت و استفاده از مواهب محیط، تأمین نیازهای ایمنی است. در صورت عدم تأمین امنیت، ذهن تمهم

(. توقع امنیت در میان 91: 0931های خود را صرف درک امکانات دیگر نخواهد کرد )پاکزاد، فارغ نخواهد شد. بنابراین، فرصت

 (.11: 0933ترین جایگاه را دارد )جعفری، نیازهای بشری پس از احتیاجات اولیه، مبرم

 
 های علمی مختلفهای اصلی آن در حوزه(: شناخت مفهوم محله بر اساس عناصر و مؤلفه3جدول )

 مضامین مشترک های اصلیعناصر و مؤلّفه های علمیحوزه

 اجتماعیمحله به عنوان واحد  -1دارا بودن حس همبستگی و روابط متقابل  -0 جامعه شناسی شهری

 دارا بودن محدوده و حریم معین -9

دارا بودن محدوده  -0

 مشخص در شهر

حس همبستگی و  -1

 روابط متقابل بین ساکنان

هویت جمعی و  -9

 اشتراک اهداف بین ساکنان

یکپارچگی فضا و  -0

 فعالیت در محدوده محله

افراد ساکن در یک حوزه  -9 روابط میان همسایگان -1حوزه مسکونی در مقیاس کوچک  -0 علوم اجتماعی

 کیفیت روابط و تعاملات -0مسکونی 

جغرافیای شهری و 

 اجتماعی

تشریک مساعی  -9رویارویی و برخورد چهره به چهره  -1محدوده مشخص و معین در بافت شهر  -0

 مندی سکونت در موقعیت مکانی معینهدف -0برای مرتفع ساختن مسائل مشترک 

 -9هویت و موجودیت اقتصادی و اجتماعی پویا  -1بخش یا محدوده قابل شناسایی در شهر  -0 ریزی شهریبرنامه

ها دارا بودن ترکیب متوازنی از فعالیت -0توجه به معیارهای کالبدی و اجتماعی به صورت یکپارچه 

 وجود ارتباطات اجتماعی در ظرف مکانی -1دارا بودن مرکز معین  -9

 .30: 0933 ماخذ: عبدالهی و همکاران،

 

 محدوده مورد مطالعه

دقیقه عرض شمالی  94درجه و  99هکتار در  939رود و به وسعت تقریبیشهر استان ایلام به شمار می 3شهر ایوان یکی از 

نفر  13339دارای  0939دقیقه طول جغرافیایی واقع شده است. این شهر مطابق سرشماری نفوس و مسکن  14درجه و  01و 

 باشد. محله می 9باشد و دارای نظر سلسله مراتب شهری سومین شهر استان ایلام می جمعیت است. از

جنوبی آن که محله مورد مطالعه است از دو بخش قدیم و جدید تشکیل شده است. بخش قدیمی محله در نیمه 9محله 

یر شکل گرفته است، این محله های اخدهد ولی بخش شمالی آن در سالقرار گرفته است که هسته اولیه شهر را تشکیل می

از طریق واحدهای تجاری شکل گرفته در امتداد خیابان ای آن دارای مدرسه ابتدایی و راهنمایی است. خدمات تجاری محله

صورت فضاهای متخلخلی هستند که امکان تأمین شود. اراضی بایر محله بههای فرعی تأمین میشهید چمران و سایر خیابان

هکتار و تراکم  33/09نفر جمعیت دارد. مساحت کل این محله 0300ای را فراهم خواهند ساخت. این محله هخدمات سطح محل

هکتار است تراکم خالص آن معادل  09/11نفر در هکتار است. از آنجا که مساحت مسکونی این محله  1/001ناخالص آن 

 افیایی محله مورد مطالعه نشان داده شده است. ( موقعیت جغر1آید. در شکل شماره )نفر در هکتار بدست می 9/114
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 در شهر ایوان 3(: موقعیت محله 2شکل )

 

 های پژوهشیافته

اند. این مورد تحلیل قرار گرفته Tهای مربوط به محله سالم با استفاده از آزمون در این مرحله از پژوهش ابتدا شاخص

های چهارگانه آسایش، امنیت، خودمانی بودن و دسترسی، به شاخص دهنده هر کدام ازتحلیل ابتدا برای متغیرهای تشکیل

ایت ها بر اساس رضبندی شاخصصورت مقدار ویژه و میزان انحراف از معیار مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس به اولویت

متغیرهای شاخص آسایش  ( اولویت0پرداخته شده است. در جدول شماره ) Tها در قالب آماره نهایی شهروندان از این شاخص

 نشان داده شده است.

 
 (: تحلیل اولویت متغیرهای شاخص آسایش محله ای4جدول )

 رتبه اختلاف از معیار مقدار ویژه گویه)متغیرها(

 1 14/0 33/1 گیری در تابستان و زمستاناز لحاظ آفتاب نحوه طراحی ساختمان ها طوری

 9 01/0 90/1 موجودمجاری مناسبی برای دفع آبهای سطحی وجود 

 3 49/0 41/1 پوشش گیاهی برای ایجاد خنکی هوا وتنظیم رطوبت دما

 0 93/0 04/9 اهخانه های فعالیتی وکانونفاصله مناسب بین 

 3 43/0 90/1 بدون ایجاد مزاحمت برای شهروندان آنهابر نظارت  و فعالیت هانحوه انجام 

 9 11/0 19/1 واحدهای مسکونی محله تمامدر نزدیکی سیستم مناسب دفع زباله وجود 

 3 41/0 33/0 در محله پارکینگ های خصوصی به اندازه کافیوجود 

 0 01/0 09/1 مشخص رو مناسب وو وپیاده رهای سوارهحریمطراحی 

 1 00/0 03/1 های زیرزمینی)فاضلاب روها(کانالهای مناسب و ایمن طراحی درپوش

 0 03/0 31/1 سروصدا و مزاحمت در سطح محله کنندهایجاد  هاییوجود فعالیت
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له دهد که فاصتحلیل اولویت متغیرهای مربوط به شاخص آسایش جهت دستیابی به محله سالم در شهر ایوان نشان می

و طراحی  سروصدا و مزاحمت در سطح محله ایجاد کننده هاییوجود فعالیتهای فعالیت و سکونت، مناسب بین کانون

 اند. ای از دیدگاه شهروندان محله ارزیابی شدههای سطحی از متغیرهای مهم آسایش محلههای مناسب جهت دفع آبمجاری

 

 
 ای در شهر ایوانآسایش محلهبندی نهایی متغیرهای شاخص(: رتبه3شکل )

 
 ای(: تحلیل اولویت متغیرهای شاخص امنیت محله5جدول )

 هرتب از معیاراختلاف  مقدار ویژه گویه)متغیرها(

 3 00/0 09/1 نشستن درسطح محله هایی برای توقف ساکنان ومحل وجود 

 0 49/0 10/9 در سطح محله شب حرکت دروجود نور و چراغ برق به اندازه کافی برای 

 0 333/4 39/1 های عرصه خصوصی وعرصه عمومی محلهبین ورودی اتصال

 9 49/0 34/1 اجتماعی ساکنان محله بهم نزدیک استقشر  و آیا درمحله شما سطح درآمدافراد

 1 01/0 31/1 ورودی های محلهمیزان  وضوح و مشخص بودن 

 3 04/0 43/1 در سطح محله های برای گردهمایی وفعالیت های جمعیمکانوجود 

 9 13/0 34/1 شب درمحله طول تمام مغازه ها در های فعال مثل فروشگاه وفعالیتوجود 

 0 43/0 09/9 عمومی فضاهای به نسبت ها خانه مثل خصوصی فضاهای محصوریت  و محفوظیتمیزان 

 1 43/0 03/1 همحل مسیرهای عبوری اصلی جهت کاهش صداها در نواحی مسکونی محله و فاصله مناسب بین

 

دهد که از دیدگاه شهروندان، شهر ایوان نشان می 9تحلیل اولویت متغیرهای مربوط به شاخص امنیت محله ای در محله 

عمومی، وجود نور و چراغ برق به اندازه  فضاهای به نسبت هاخانه مثل خصوصی فضاهای محصوریت و میزان محفوظیت

ها در تمام شب در ، وضوح و آشکاری در مبادی ورودی محله و فعالیت فروشگاهدر سطح محله شب حرکت درکافی برای 

 باشد. ایوان می 9ای در محله با اهمیت در ایجاد امنیت محله محیط محله از جمله متغیرهای

 

0

1

2

3

4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



94 

1331بهار ، مچهار ، شمارهدوم هدور  فصلنامه مطالعات عمران شهری 

 

 
 ای در شهر ایوانامنیت محله بندی نهایی متغیرهای شاخص(: رتبه4شکل )

 
 (: تحلیل اولویت متغیرهای شاخص خودمانی بودن محله6جدول )

 رتبه اختلاف از معیار مقدار ویژه گویه)متغیرها(

 9 09/0 343/1 محله فضاهایوجود نظم و هماهنگی در 

 1 490/0 34/1 در محله تفریحی و فضاهای ها وجود پارک

 3 493/0 41/1 درمحله و طراوت سرسبزی جهت های محله خانه وجود فضای سبز و درخت در واحدهای

 3 01/0 19/1 آنها و بازی کودکان ترددآزادانه امکان

 9 09/0 343/1  سطح محلهدر  و سالمندان حضور و امکان تردد راحت زنان

 1 43/0 30/1 میزان آشنایی ساکنان محله با یکدیگر

 9 10/0 10/1 محله در و صحبت نشست برای همسایگی مشترک فضاهای وجود 

 1 04/0 00/1 مسائل آن حل و دهیسامان و محله نگهداری و حفظ برای ساکنان میزان مشارکت

 9 09/0 09/9 جوانان در سطح محلهفعالیت و جنب و جوش ساکنان و غالبأ 

 

فعالیت و دهد که متغیرهای چون شهر ایوان نشان می 9تحلیل اولویت متغیرهای مربوط به شاخص خودمانی بودن محله 

های تفریحی در محله و امکان تردد راحت زنان ، استفاده از فضاها و پارکجنب و جوش ساکنان و غالباً جوانان در سطح محله

 باشند. سالمندان در محله از دیدگاه شهروندان از مهمترین متغیرها میو 

 

 
 خودمانی بودن در شهر ایوان بندی نهایی متغیرهای شاخص(: رتبه5شکل )
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 (: تحلیل اولویت متغیرهای شاخص دسترسی1جدول )

 رتبه اختلاف از معیار مقدار ویژه گویه)متغیرها(

 04 04/0 43/1 متری(088)تاحدود  در سطح محله کودکان به مدرسه در نزدیکی محل میزان دسترسی

 9 43/0 40/9 در سطح محله داروخانه و مطب پزشکاندسترسی به 

 0 04/0 33/9 در سطح محله مراکز فرهنگی مثل کتابخانه و سینمادسترسی به 

 1 13/0 11/9 و مراکز تجاری مراکز تفریحیمیزان دسترسی شهروندان به 

 3 11/0 03/1 میزان دسترسی شهروندان به فضاهای سبز وگذران اوقات فراغت

 00 41/0 33/0 به ادارات و ارگانها راحت  امکان دسترسی

 01 49/0 39/0 به خدمات خرده فروشی سریع و راحت دسترسی میزان

 3 40/0 11/1 و دسترسی به خدمات مسیرهای پیاده در محله با شیب مناسب و راحت برای حرکتطراحی 

 0 01/0 09/1 مشخص رو مناسب وو وپیاده رهای سوارهحریمطراحی 

 0 04/0 03/9 ارتفاع و فاصله  ساختمانها با فضای محله جهت راحتیمیزان 

 

نزدیکی  چون متغرهایی دهد کهشهر ایوان را نشان می 9تحلیل اولویت متغیرهای دسترسی از دیدگاه شهروندان در محله 

ا فضای محله ها بارتفاع و فاصله ساختمانمیزان  در محله و تفریحی مراکز کافی وجود ،مراکز فرهنگی مثل کتابخانه و سینمابه 

 باشند. ترین متغیرهای سازنده شاخص دسترسی میاز مهم جهت راحتی

 

 
 بندی نهایی متغیرهای شاخص دسترسی در شهر ایوان(: رتبه6شکل )

 
 ایهای سلامت محلهاولویت شاخص T(: تحلیل آماره 0جدول )

 35/8سطح اطمینان  معناداری اختلاف از معیار اوریب اختلاف از میانگین شاخص

 بیشینه کمینه

 91/14 94/03 440/4 943/4 -410/4 00/03 آسایش

 04/11 19/14 444/4 093/4 493/4 19/10 امنیت

 91/19 14/10 441/4 903/4 4439/4 91/11 خودمانی

 10/09 33/93 441/4 310/4 019/4 93/00 دنج بودن
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دهد که شاخص دسترسی مطابق با نظرات شهر ایوان نشان می 9ای در محله های سلامتی محلهتحلیل نهایی اولویت شاخص

ا برای هبیشتری نسبت به دیگر شاخصشهروندان و با توجه به میزان اوریب و اختلاف از میانگین بدست آمده از اولویت 

ای به ترتیب با توحه به نتایج باشد. خودمانی بودن محله امنیت و آسایش محلهشهر ایوان می 9دستیابی به محله سالم در محله 

له در مح ها در دستیابی به محله سالمهای بعدی قرار دارند. در ادامه جهت تحلیل میزان تأثیر شاخصدر اولویت Tنهایی آماره 

 شهر ایوان از مدل برازش رگرسیونی استفاده شده است. 9

 
 های منتخب بر محله سالم(: تحلیل رگرسیونی تأثیر شاخص3جدول )

 t سطح معنی داری

 
 

 ضریب استاندارد شده

 شاخص

 

 بتا

 آسایش 193/4 49/0 888/8

 امنیت 191/4 30/1 881/8

 خودمانی 119/4 04/9 882/8

 دسترسی 001/4 01/0 881/8

 

شهر ایوان  9های پژوهش در سالم سازی محله شاخص 39/4دهد که با سطح اطمینان ها نشان میتحلیل رگرسیونی داده

در شاخص امنیت،  191/4در شاخص آسایش،  193/4درصد تغییر در انحراف معیار حدود  0تأثیر مستقیم دارند. در این بین 

های صورت گرفته در بین کند. مطابق با تحلیلدر دسترسی محله تغییر ایجاد می 001/4در شاخص خودمانی بودن و  119/4

شهر ایوان  9سازی محله ها در سالمبیش از بقیه شاخص 001/4های پژوهش مطابق میزان بتا شاخص دسترسی با میزان شاخص

 تأثیر دارند. 

 

 
 شهر ایوانای در های سلامت محلهبندی نهایی شاخص(: رتبه1شکل )

 

 گیرینتیجه

ای نهکنند، به گوترین واحد سازمان فضایی شهر در پایداری شهری نقشی اساسی ایفا میهای شهری به عنوان کوچکمحله

ای های، اقتصاد محلی، ایمنی، توسعه فضایی و کالبدی و تحکیم روابط اجتماعی، با پایداری محلهگیری هویت محلهکه شکل

  یابد.شهری ارتباط می
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بندی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس به اولویت Tهای مربوط به محله سالم با استفاده از آزمون در این پژوهش ابتدا شاخص

های پرداخته شد. تحلیل نهایی اولویت شاخص Tها در قالب آماره نهایی ها بر اساس رضایت شهروندان از این شاخصشاخص

دهد که شاخص دسترسی مطابق با نظرات شهروندان و با توجه به میزان اوریب ایوان نشان میشهر  9ای در محله سلامتی محله

شهر  9ها برای دستیابی به محله سالم در محله و اختلاف از میانگین بدست آمده از اولویت بیشتری نسبت به دیگر شاخص

های در اولویت Tیب با توحه به نتایج نهایی آماره ترتای بهایوان برخوردار بود. خودمانی بودن محله امنیت و آسایش محله

شهر ایوان از مدل برازش  9ها در دستیابی به محله سالم در محله بعدی قرار داشتند. در ادامه جهت تحلیل میزان تأثیر شاخص

-ژوهش در سالمهای پشاخص 39/4دهد که با سطح اطمینان ها نشان میرگرسیونی استفاده شده است. تحلیل رگرسیونی داده

در شاخص آسایش،  193/4درصد تغییر در انحراف معیار حدود  0شهر ایوان تأثیر مستقیم داشتند. در این بین  9سازی محله 

ای هکرد. مطابق با تحلیلدر دسترسی محله تغییر ایجاد می 001/4در شاخص خودمانی بودن و  119/4در شاخص امنیت،  191/4

ها در بیش از بقیه شاخص 001/4ای پژوهش مطابق میزان بتا شاخص دسترسی با میزان هصورت گرفته در بین شاخص

 شهر ایوان تأثیر داشتند.  9سازی محله سالم
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