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مسکن مناسب ،جزو اولین نیازهای بشر بوده است و کیفیت آن یکی از مؤلفههای مور نظر انسان در ساخت
آن است .مسکن فاقد استاندارد جهت سکونت دائم ،بهطور مستقیم و غیر مستقیم ،پیامدهای اجتماعی ،آثار
زیانآور روانی و نقض قوانین و مقررات را به همراه دارد .جرمخیزی جزو عوامل زیانباری است که حاصل
مساکن شلوغ یا منازل ویرانه و محلههای دارای میزان پایین استاندارد ،است .اطالعات برگرفته از پرسش-
نامهها با روشهای تجزیه و تحلیل آماری آزمونهای همبستگی اسپیرمن و رگرسیون در محیط نرم افزار
 SPSSبررسی شدند .جهت بررسی فرضیه تحقیق از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد .جامعه
آماری ساکنین محالت منطقه  12شهر تهران هستند ۵ .شاخص عدالت اقتصادی ،بهزیستی فردی ،رضایت
از دسترسی ،کیفیت محیط و مسکن وارد الگو شدند .در بین شاخصهای کیفیت زندگی ،عدالت اقتصادی
بیشترین تأثیر را بر تغییرات کیفیت مسکن محالت منطقه  12داشته است .متغیر کیفیت مسکن در 12
محله آبشار ،سنگلج ،شهید هرندی ،فردوسی ،قیام،کوثر ،پامنار ،امامزاده یحیی ،ایران ،بازار ،بهارستان و تختی،
دارای رابطهای مستقیم با شدت به نسبت قوی با متغیر کیفیت زندگی است .این رابطه در تمام  12محله
یاد شده با میزان معناداری محاسبه شده کمتر از  0/0۵معنادار است و رابطه متغیر کیفیت مسکن با متغیر
کیفیت زندگی در محله دروازه شمیران با میزان معناداری  0/0۵74و بیش تر از  ،0/0۵معنادار نیست .از
بین ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی متغیر کیفیت زندگی ،دور بعد اقتصادی و محیطی با متغیر کیفیت
مسکن رابطه مستقیم داشتند؛ از بین ابعاد کالبدی ،زیست محیطی ،رفاه و آسایش و معیشت و اقتصاد در
متغیر کیفیت مسکن رابطه مثبت سه بعد کالبدی ،زیست محیطی و رفاه و آسایش با متغیر کیفیت زندگی
ثابت شد.
اهداف پژوهش:
.1ارزیابی نقش مسکن در کیفیت زندگی و تجدید ساختار منطقه  12به عنوان مرکز تاریخی کالنشهر تهران.
.2استخراج شاخصهای کیفیت زندگی شهری در کیفیت زندگی در منطقه  12تهران.
سؤاالت پژوهش:
 .1نقش مسکن در کیفیت زندگی چیست؟
.2عوامل مؤثر در کیفیت زیستی و تجدید ساختار منطقه به عنوان مرکز تاریخی کالن شهر تهران چیست؟
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مقدمه
از دهه  1960م ،جایگاه رشد اقتصادی به علت وجود پیامدهای منفی حاصل از رشد و نیز آشکار شدن دغدغههای
جدید از سوی دیگر ،ب عنوان هدف اصلی توسعه مورد پرسش و تردید قرار گرفت و تالشهایی انجام شد تا رشد
اقتصادی و سیاستهای مربوط به آن نه به عنوان هدف بلکه به عنوان یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف توسعه در
نظر گرفته شود .در اوایل دهه  1990در سلسله مراتب اهداف توسعه تغییراتی اساسی حاصل شد و با تأکید سازمان
ملل بر مقوله بهزیستی اجتماعی و کیفیت زندگی موجبات کاهش فقر و تخریب محیط زیست ،افزایش بهداشت و طول
عمر و به طور کلی ارتقاء کیفیت زندگی را به همراه داشت ( غفاری و همکاران .)81:1391،درواقع در سالهای اخیر
رشد نامطلوب و بی رویه جمعیت در شهرهای بزرگ باعث شده تا این توان ارائه خدمات الزم به ساکنان خود را نداشته
باشند (پوراحمد و دیگران .)140 :1390 ،همچنین شناسایی نواحی مسئله دار ،علل نارضایتی مردم و نیز تأثیر
فاکتورهای اجتماعی بر کیفیت حیات بشر اثر دارد (عزیزی و مولود .)32 :1390 ،به عبارتی دیگر ،رشد سریع شهرنشینی
در دهه های اخیر و بی توجهی به ابعاد کیفی زندگی انسان در مجموع سبب نزول کیفیت زندگی شهری شده است
(کوکبی و دیگران.)12 :1384 ،
محیطهای مسکونی در مناطق مختلف تهران ،دارای کیفیتهای محیطی متفاوتی می باشند .بهطور مسلم محالتی که
دارای کیفیت بهتری برای سکونت هستند ،تمایل بیشتری از سوی مردم برای سکونت را جذب می نمایند و محالت با
کیفیت پایین تر زیستی ،به عنوان محله نامطلوب شناخته می شوند .منطقه  12تهران ،به عنوان یکی از مناطق مرکزی
تهران  ،با مشکالتی از جمله کمبود زمین ،قیمت باالی زمین برای ساخت مسکن ،کمبود فضاهای خدماتی برای مسکن
 ،مشکالت دسترسی و ترافیک ،مشکالت تداخل سکونتی فرهنگ های مختلف ،کمبود فضای سبز ،نبود حس مکان و
سرزندگی ،عدم توجه به استانداردهای سازه ای ،اقلیمی و تاسیساتی ،مشکالت نماسازی مسکن در منطقه و  ....روبه
رو است که تمامی این موارد کیفیت زندگی در مساکن این منطقه را با مشکل روبه رو ساخته و سبب نارضایتی ساکنین
و داوطلبان سکونت در آن گردیده است .عالوه بر این ،دلیلی که امروزه دولت و مسئوالن مربوطه به دنبال راه حل هایی
برای مقابله با باعث آسیب های اجتماعی ،فردی و روانی می باشند همین مقوله مسکن نامناسب بوده و به همین دلیل
امروزه با این آسیب روبرو هستند .در نتیجه قبل از ارائه هر راه حلی بایستی آگاهی الزم از کیفیت زندگی مردم و وضع
موجود بعمل آورد .پژوهش حاضر با مطالعه این معضالت ،به بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت زندگی و محیطی مسکن
در منطقه مذکور می پردازد.
روشهای جمعآوری اطالعات در این پژوهش استفاده توأمان از مطالعات کتابخانهای و میدانی بوده است .به این صورت
که در ابتدا با روش کتابخانهای و مشاهده و تحلیل منطقه  12شهر تهران شاخصهای موثر بر کیفیت زندگی استخراج
گردید و پس از آن روایی شاخصها با توجه به شرایط موجود در منطقه مورد نظر سنجیده و شاخصها بازنگری شدند.
پس از نهایی شدن شاخصها نوع روابط و شدت تاثیرات بین آنها را با در اختیار گذاشتن تعدادی از کارشناسان
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متخصص در این زمینه و تحلیل روابط دودویی با اجرای مدل  ISMمورد بررسی و تجزه و تحلیل قرار گرفتند .در
نهایت نیز به منظور فهم برجسته ترین نیازها و خواستههای ساکنین و استفاده کنندگان از منطقه  12شهر تهران و
سنجش میزان کیفیت زندگی در این منطقه ،بر اساس شاخصهای به دست آمده پرسشنامه تدوین و در اختیار افراد
قرار گرفت.
از لحاظ پیشینه پژوهش ،می توان گفت در نیمه دوم قرن نوزدهم پیدایش صنعت و انقالب صنعتی سرآغاز تاریخ
جدیدی بود و در روند معماری و شهرسازی باعث تغییرات زیادی شد .افزایش جمعیت توأم با مهاجرت های روستا به
شهر و تغییر نیروهای تولید ،جمعیت شهرها را به طور بسیار سریع فزونی بخشید .در این راستا برای پاسخگویی به
نیازهای مسکونی ،خانه های ارزان قیمت بدون هیچ گونه برنامه ریزی اصولی و طراحی ساخته شدند (پورمحمدی،
 .)67 :1382از سال  ،1930تحقیقات در زمینه های مختلف برای تعریف ،بررسی و اندازه گیری کیفیت زندگی با
رویکردهای مختلف آغاز شد .با گذشت زمان مفهوم کیفیت زندگی شامل دایره تمامی انسان ها و تمامی تمایالت بشر
برای داشتن حداکثر آسایش در زندگی گردید (امینی .)3 :138۵ ،تا دهه  ،1970کیفیت زندگی اساساً معطوف به
انگاره های مادی و پیامد رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد .تالش ها در دهه  1970به نتیجه رسید و پژوهش های
متعددی برای شناسایی شاخص های اجتماعی کیفیت زندگی انجام شد (لطفی .)۵ :1388 ،در دهه ی  70دیوید
هاروی نیز با انتشار  4مقاله به این مقوله پرداخت .خوراک ،مسکن ،خدمات بهداشتی ،تحصیالت ،خدمات اجتماعی و
خدمات مربوط به محیط زیست ،کاالهای مصرفی ،تأسیسات تفریحی ،دل پذیری محله و وسایل حمل و نقل 9 ،مقوله
از نیازهای انسان است که به زعم هاروی ،انسان ها به حداقلی از آن ها نیاز دارند .هاروی در کتاب « عدالت اجتماعی
و شهر» به عواملی نظیر درآمد ،فضای مختلف زندگی ،نژاد و نظایر آن و اثرات آن ها بر مسمومیت ،کم خونی ،مراقبت
بهداشتی و  ....می پردازد (هاروی .)394 :1996 ،در سال  197۵تئوری ای به نام «تئوری رضایت شهروندان» ارائه شد.
این تئوری مدلی تحلیلی است که براساس میزان رضایت شهروندان از محیط مسکونی درمورد مؤلفه های مختلف
فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی ،محیط زیستی ،زیبایی شناسی و غیره عمل می کند (لطفی.)۵ :1388 ،
از اوایل دهه  1380عالقه به سازه کیفیت زندگی در ایران به شکل معناداری افزایش یافت که یکی از مهم ترین دالیل
آن را می توان ورود بیش از پیش حوزه های مختلف علمی به بحث های مربوط به کیفیت زندگی دانست .از اواخر دهه
 1370مباحث مربوط به کیفیت زندگی از انحصار رشته های پزشکی و روانشناسی خارج شد و حوزه های دیگر علمی
باالخص علوم اجتماعی این فرصت را یافتند که با تغییر در شاخص ها و مولفه های کیفیت زندگی دیدگاه جدیدی
نسبت به این سازه ارائه نمایند (غفاری و همکاران.)21 :1391 ،
.1سکونت
سکونت به عنوان کاربری پایه و اساسی در شهر محسوب می شود و بیشترین سهم مساحت را به خود اختصاص می
دهد و مساحت سایر کاربریها در رتبههای بعد قرار می گیرند .پهنههای مسکونی در اغلب شهرهای قدیمی جهان با
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مرزهای مشخص قابل بازشناسی از سایر پهنه ها و لبههای شهری بوده و محلههای مسکونی دارای هویت و شخصیت
خاص خود بودند .ولی در دوره مدرن این مرزها شکسته شد و کاربری صنعتی به قلمرو مسکونی وارد شد (آروین،
.)1 :1399
همانگونه که از پیش می دانیم خانواده به عنوان رکن اصلی جامعه و به عنوان یکی از اجزای الینفک نهادهای ایرانی-
اسالمی معنا مییابد و لذا پیوند میان خانه و خانواده میتواند به خلق مفهومی ماندگار برای ساکنان کمک نماید (ریک
ون .)۵2 :1390 ،در خانه سنتی ایرانی ،مهم ترین وظیفه معمار شناخت ،درک و تجسم فضایی نیروهای ساکن و جاری
در کالبد ساختمان بوده که با تسلطی که برای طراحی بنا ایجاد میشد ،تناسبات ساختمان تعیین می شود (توانا و
احمدی .)32 :1394 ،راحتی خانههای کوچک و جمع و جور امروزی ،در مقابل مشکالت خانه های قدیمی خانه های
سنتی با سطوح و فضاهای متعدد آن ،موجب آزادی بیحد و حصر و کشف و تجربههای فضایی بسیار میشد (عزیزی،
 .)17 :1383در کل معماری سنتی به حدی بوده که کارایی و کاربردهای متفاوتی را تا به امروز به ارمغان آورده است.
.2تحلیل یافتههای پژوهش
منطقه  12تهران کانون کالبد و بافت تاریخی تهران و در یک کالم نقطه تولد آن است .روستای تهران که در منابع
قرون ششم و هفتم از آن یادشده است و مرکز شکل گیری شهر تهران بوده ،در محدوده فعلی این منطقه قرار دارد.
شش محله قدیمی شهر تهران یعنی عودالجان ،سنگلج ،چاله میدان ،دولت ،بازار و ارگ در این منطقه ،با ویژگی های
معماری و شهری خاص خود هنوز گذشته را به یاد می آورند .بافت و محورهای تاریخی و فرهنگی ذی قیمتی مانند
کوچه میرزا محمود وزیر و امام زاده یحیی ،پامنار ،ناصرخسرو ،توپخانه ،سی تیر ،باغ ملی و محله منحصر به فرد بازار
که جملگی میراث با ارزش تاریخی و فرهنگی کشور محسوب می گردند ،در منطقه  12قرار دارند .وجود مهم ترین
موزه های تهران و حتی ایران همچون (ایران باستان ،آبگینه ،گلستان و  )...و همچنین شخصیت های فرهنگی و
سیاسی مشهور که در این منطقه زیسته اند (مدرس ،قوام السلطنه و ،)..چهره فرهنگی خاص به آن داده است.
الف .ویژگی جمعیتی
در جدول زیر ویژگیهای جمعیتی منطقه  12تهران آورده شده است (جدول .)1
جدول  1تغییرات کمیتی جمعیت در منطقه ( 13۵9تا ( )139۵منبع :نگارنده)
نرخ رشد
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2306۵7

- 4 /4

137۵

18962۵
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138۵

204000

1 /2

139۵

27384۵

3 /2

ب .ویژگی های اقتصادی
منطقه دوازده تهران قلب تجاری شهر تهران است ،به دلیل استقرار بخش های زیادی از نهادهای خدماتی و سیاسی
(با مقیاس شهری و فرا شهری) و نیز اختصاص سطوح وسیعی از اراضی این منطقه به کاربری فرامنطقه ای و سطوح
باالتر (به عنوان مثال  9۵درصد کاربری تجاری منطقه دارای کارکرد فرا منطقه است) ،می توان آن را به عنوان مرکز
ثقل شهر تهران قلمداد کرد.
جدول  2سهم واحدهای فعالیت در منطقه  12نسبت به تهران در سال های  137۵و ( 139۵منبع :نگارنده)
نوع واحد فعالیتی

سال 1375
منطقه 12

شهر تهران

سال 1395
درصد منطقه

منطقه 12

شهر تهران

از تهران

درصد منطقه
از تهران

تجاری

41774

184497

22/6

49۵28

227266

21/8

اداری

2442

34۵0۵

7 /1

2081

43686

4 /8

انبار

۵۵2

4۵89

12

998

9197

10/9

کارگاه

14۵۵0

6۵241

22/3

1478۵

66۵89

22/2

سایر

38۵

7409

۵ /2

223

6۵6۵

3 /4

جمع

۵9704

296241

20/2

6761۵

3۵3303

19/1

ج .ویژگی های کالبدی
اهمیت باالی منطقه  12تهران به علت ساختار کالبدی و توزیع فضایی بافت شهری است .هسته مرکزی منطقه (میدان
توپخانه) در حمل و نقل شهری و میدان باغ ملی ،مجموعه کاخ گلستان ،سبزه میدان و مجموعه تاریخی بازار در کنار
یکدیگر ،ضمن شکل دادن به مرکزیت منطقه دوازده و هسته کلی شهر تهران ،به دلیل ارتباط معنادار سیستمی با
یکدیگر ،شرایطی را شکل داده اند که در دیگر مناطق تهران یافت نمی شود .منطقه دوازده امروزه وسعتی حدود 1600
هکتار و از  6ناحیه تشکیل شده است.
درباره ویژگیهای طبیعی منطقه میتوان به فضاهای سبز موجود در منطقه و ویژگیهای آنها نیز اشاره کرد .در حال
حاضر و بنا بر آمار ارائه شده توسط شهرداری تهران این منطقه با فقر فضای سبز مواجه است .تعداد بوستان های
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منطقه نیز نشانگر آن است که این منطقه از کمبود این ویژگی طبیعی رنج می برد ،چنانچه در این منطقه به ازای هر
 46۵9نفر یک بوستان وجود دارد.
د .ویژگی های کالبدی فضائی
مطابق اطالعات به دست آمده ویژگی های کالبدی فضایی منطقه را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
• قدمت  27درصد از محدوده منطقه ( 12داخل باروی اول) بیش از  400سال است
• محدوده منطقه  12با مساحت  1600هکتار ،بیش از  80در صد باروی دوم ( 2000هکتار) است .به عبارت دیگر
عمر  73درصد بافت منطقه  12بیش از  200سال است
جدول  3گستره ها و بناهای ممتاز و ارزشمند منطقه  12تهران (منبع :نگارنده)
مساحت (هکتار)

نسبت به کل

تعداد پالک

ارزش

ردیف
1

حصار صفوی ( تهران صفوی)

430

27

-

2

گستره ها و بناهای شاخص

80

۵

-

3

بناهای ارزشمند

37

2 /3

497

4

جمع

۵47

43/3

497

5

لبه ها و بناهای ارزشمند

( 9000متر)

-

-

جدول  4بافت ها و گستره های فرسوده و نیازمند به مرمت وبهسازی و نوسازی منطقه  12تهران (منبع :نگارنده)
مساحت (هکتار)

نسبت به کل

وضعیت

ردیف
1

محله های تاریخی فرسوده

34۵

21/6

2

بافت های فرسوده و ناکارآمد

77

4 /8

3

گستره های ناهنجار

146

9 /1

4

جمع

۵68

3۵/۵

همانگونه که در جدول قبل منعکس است 3۵/۵ ،درصد از محدوده منطقه  12به مداخالت و اقدامات عمرانی نیاز
فوری و جدی دارد :مرمت بافت (در  20درصد منطقه) ،توانمندسازی و بهسازی (در  ۵درصد منطقه) و تجمیع و
نوسازی (در  10درصد منطقه).
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جدول  ۵گروه بندی قطعات (پالک ها ) در محدوده منطقه ( 12منبع :نگارنده)
گروه بندی بر اساس مساحت

تعداد

درصد تعداد

وسعت ( هکتار)

درصد سطح

کمتر از  25۰متر مربع

39173

78/2

48۵/1

38/4

 3۰۰-251متر مربع

۵266

10/۵

1۵3/9

12/2

 5۰۰-351متر مربع

2630

۵ /2

108/2

8 /6

 1۰۰۰-5۰1متر مربع

1976

3 /9

133/2

10/۵

 2۰۰۰-1۰۰1متر مربع

664

1 /3

89/7

7 /1

بیشتر از  2۰۰۰متر مربع

388

0 /9

291/6

23/2

۵0097

100

1361/7

100

کل

• بیش از سه چهارم قطعات (پالکها) کمتر از  2۵0متر مربع مساحت دارد و باید به شکل تجمیع شده بازسازی
شوند
•  17/3درصد بناهای نیمه بادوام و  12/1درصد ساختمانهای کم دوام تهران بزرگ در منطقه  12جای دارند .از
میان  3924۵ساختمان مسکونی موجود در منطقه  12در سال  ،137۵تعداد  1093ساختمان ( 2/7درصد) با
خشت و گل ،تعداد  3616ساختمان ( 9/2درصد) با خشت و چوب ،تعداد  247ساختمان ( 0/6درصد) با چوب،
تعداد  662ساختمان ( 1/6درصد) با آجر یا سنگ و آجر ،تعداد  69ساختمان (  0/17درصد) با بلوک سیمانی،
تعداد  60۵7ساختمان ( 1۵/۵درصد) با آجر و چوب یا سنگ و چوب و تعداد  13169ساختمان ( 33/۵درصد) با
آجر و آهن یا سنگ و آهن ساخته شده بودند و فقط  13369واحد ( 34درصد) اسکلت فلزی یا بتنی داشته اند .به
عبارت دیگر 66 ،درصد ساختمان های مسکونی با مصالح بنایی و  34درصد با سازه فلزی یا بتنی احداث شده اند
• بیش از  ۵0درصد واحدهای مسکونی منطقه  12بیش از 30سال عمر دارند (بیشترین نسبت خانههای قدیمی در
میان مناطق تهران) و فقط  8/۵درصد آنها در ده سال اخیر ساخته شده اند
.3بررسی رابطه کیفیت مسکن در منطقه  12تهران با کیفیت زندگی ساکنین
یافته های جدول  6نشان می دهند که در بین ابعاد کیفیت زندگی ،دو بعد اقتصادی و زیستی با متغیر کیفیت مسکن،
رابطه ای مستقیم و با شدت متوسط دارند.
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جدول  6نتایج بررسی رابطه کیفیت مسکن با ابعاد و متغیر کیفیت زندگی در منطقه  12تهران (منبع :نگارنده)

همبستگی اسپیرمن

ابعاد کیفیت زندگی
متغیر

کیفیت مسکن
آماره آزمون

سطح معناداری

اقتصادی

0/362

0/000

اجتماعی

0/100

0/271

زیستی

0/332

0/000

کیفیت زندگی

0/296

0/001

یافته های جدول  7نشان می دهند که سه بعد کالبدی ،زیست محیطی و رفاه و آسایش در بین ابعاد کیفیت مسکن
با متغیر کیفیت زندگی ،رابطه ای مستقیم با شدت متوسط دارند .در مجموع ،بین متغیر کیفیت مسکن با کیفیت
زندگی رابطه ای مستقیم با شدت تا حدودی متوسط وجود دارد و همچنین با میزان معناداری  0/001رابطه معنادار
است و قابلیت تعمیم به کل جامعه را دارد.
جدول  7نتایج بررسی رابطه کیفیت مسکن با ابعاد و متغیر کیفیت زندگی در منطقه  12تهران (منبع :نگارنده)
کیفیت مسکن
همبستگی اسپیرمن

ابعاد کیفیت مسکن
متغیر

آماره آزمون

سطح معناداری

کالبدی

0/266

0/003

زیست محیطی

0/333

0/000

معیشت و اقتصاد

0/0۵۵

0/۵۵1

رفاه و آسایش

0/218

0/016

کیفیت مسکن

0/296

0/001

 .4بررسی میزان اثر گذاری کیفیت زندگی ساکنین منطقه  12تهران بر کیفیت مسکن در این منطقه
برای بررسی میزان اثرگذاری کیفیت زندگی بر متغیر وابسته کیفیت مسکن از الگوی رگرسیون گام به گام استفاده
شد .در جدول  ،8میانگین و انحراف معیار شاخص ها و متغیر وارد شده به رگرسیون دیده می شوند.
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جدول  8میانگین و انحراف معیار متغیر و شاخص های واردشده به الگوی رگرسیون (منبع :نگارنده)
شرح
متغیر وابسته

شاخص های متغیر مستقل

میانگین

انحراف معیار

3/31

0.3

کیفیت درآمد

2/74

0.37

وضعیت اشتغال

2/۵7

0.41

عدالت اقتصادی

3/08

0.48

سرمایه های اجتماعی

3 /1

0.64

مشارکت (به ویژه زنان و جوانان)

2/46

0.61

ماندگاری جمعیت

2 /9

0.4۵

رضایت از میزان دسترسی

2/79

0.46

بهزیستی فردی

3/1۵

0.۵4

کیفیت محیط

3/03

0.47

کیفیت مسکن

3/۵0

0.۵0

کیفیت مسکن

با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش ،الگو در  ۵مرحله انجام شده و در هر مرحله ،تأثیرگذارترین متغیر وارد
الگو شده است .در نهایت ۵ ،شاخص عدالت اقتصادی ،کیفیت مسکن ،رضایت از میزان دسترسی ،کیفیت محیط و
بهزیستی فردی وارد الگو شدند و  46درصد تغییرات کیفیت مسکن را توضیح دادند .تمام سطوح معنادار در هر مرحله
کمتر از  0/0۵هستند و معنادار بودن متغیرها در هر مرحله را نشان می دهند .بنابراین الگوی رگرسیونی از نظر آماری
معنادار و به شکل زیر است:

شکل :1اهمیت نسبی کیفیت زندگی بر تغییرات کیفیت مسکن بر اساس مقادیر استانداردشده بتا (منبع :نگارنده)

با توجه به شکل ،در بین شاخص های کیفیت زندگی ،عدالت اقتصادی بیشترین تأثیر را بر تغییرات کیفیت مسکن
محالت منطقه  12تهران گذاشته است.
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نتیجهگیری
کیفیت مسکن مناسب در مقیاس منطقه  12به  8دسته تقسیم میشود:
 .1شکل مطلوب مسکن
 .2استحکام مسکن
 .3امنیت منطقه ای
 .4راحتی و میزان دسترسی ساکنین به تسهیالت و خدمات کالبدی منطقه ای
 .5دسترسی به طبیعت و فضای سبز باز
 .6تجهیزات و تاسیسات (زیرساختها) مورد نیاز مسکن
 .7همجواری مسکن با کاربریهای سازگار
 .8خلوت و حفظ محرمیت
میتوان دریافت که در منطقه  12واقعاً شرایط مطلوب محیط مسکونی دیده نمیشود .برای حل مشکل و اصالح منطقه
و ساخت یک محیط مسکونی مطلوب ،دریافت رابطه توسعه پایدار و شهرسازی و اجزای متشکله آن از جمله مسکن و
مقررات متعدد مربوط به آن ،موضوعی اساسی است .عوامل هشتگانه فوق از مهمترین معیارها در تعریف کیفیت مناسب
مسکن هستند که توجه به آنها در ساخت و ساز ،انجام تمامی فعالیتهای زندگی ساکنان را به سهولت و کارایی
مطلوب امکانپذیر ساخته و کمکی در جهت یافتن حیات زندگی پایدار شهری و ساخت و شکل مناسب برای شهر
مخصوصاً منطقه  12محسوب میشود.
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