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 چکیده

 جمله از مفهوم این. دارد پایداری و پذیری زیست مانند مفاهیمی با زیادی نزدیکی مکان در بافت فرسوده، کیفیت مفهوم

 حفاظت اقتصادی، توسعه ابعاد آن در که شود می محسوب شهری ریزی برنامه حوزه در شده شناخته عملیاتی اهداف

 به نسبت بافت کارایی کاهش و ناکارآمدی همان فرسودگی از مراد .شوند می ترکیب اجتماعی برابری و محیطی زیست

 وجود به قدمت سبب به یا آن درونی عناصر و بافت در فرسودگی. است بررسی مورد مکان شهری های بافت میانگین

 نهایت در که بافت فرسودگی پیامد. بافت گیری شکل بر کافی نظارت عدم و توسعه برنامه فقدان علت به یا و آید می

 زیست شرایط فقدان یا و کاهش جمله از گوناگون اشکال در شود، می شهروندان میان در آن منزلت رفتن بین از به منجر

 بافت در تأسیساتی و کم کردن ارتقاء کیفیت زندگی شهری و اقتصادی اجتماعی، کالبدی، نابسامانی و ایمنی و پذیری

 شناخت برای موثر راهی خودشان زندگی کیفیت به مناطق این ساکنان نگاه و ذهنیت بررسی پس گردد. می شناسائی

 ارزیابی و تحلیل هدف اصلی پژوهش حاضربر این اساس  است مناطق این مشکالت حل برای ریزی برنامه و مسائل

تحلیلی می باشد.  -تهران با استفاده از روش توصیفی 15شهری در منطقه فرسوده بافت سکونتگاه در زندگی کیفیت

 اطالعات گردآوری به و رسم نمودارها اقدام پرسشنامه طریق از پیمایشی روش از استفاده برای رسیدن به این هدف با

نتایج  و در انتها نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است. گرفته صورت مردم منظر و دیدگاه از زندگی کیفیت مورد در

 بندی رتبه و وضعیت سنجش برای شده شناخته معیاری عنوان به امروز جهان در زندگی کیفیت پژوهش نشان می دهد

 صاحبان مهاجران، گذاران، سرمایه برای)عملی نظر از چه و تبلیغاتی نظر از چه جهان، برتر شهرهای شناخت و شهرها

 کالبدی، های ویژگی از رضایت باال بردن کیفیت زندگی و وضعیت در این راستا .است شده تبدیل. ..( و کار و کسب

 محیطی می تواند تا حدودی در این محالت مشکل گشا باشد. زیست و اقتصادی اجتماعی،

 تهران 15فرسوده شهری، منطقه بافت زندگی، سکونتگاه کیفیت واژگان کلیدی:
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 لهأو بیان مس مقدمه
کیفیت زندگی مفهوم نوینی نیست، مفهوم کیفیت زندگی در حوزه های مختلف دارای معانی متفاوتی است. به عنوان 

مثال، بسیاری از اقصاددانان کیفیت زندگی را براساس درآمد می سنجند، در حالی که نزد جامعه شناسان، این مفهوم 

رو به رشد و رضایت بخشی، فقر و محرومیت اجتماعی،انسجام اجتماعی، نوع دوستی و از نیازهای اساسی، زندگی 

(. بنابراین، کیفیت مفهومی ذهنی و چند بعدی است 2۷9:2009خود گذشتگی میان جماعات را در بر می گیرد)فیلیپس، 

دگی می کند و در ارتباط با اهداف، و آن را می توان ادراک افراد از موقعیت خود در زمینه فرهنگی و ارزشی که در آن زن

کارکردی برنامه ریزی ها به ابعاد و جنبه  -(. نگاه کالبدی 121:2009)نیلسون، رات و استانداردهای آنهاست دانستانتظا

، تحت تأثیر نیازها و آگاهی های جدید مفاهیم اجتماعی 1990های مختلف زندگی در گذشته سبب شد که از اواخر دهه 

مهدی ه ریزی و توسعه عمومی مطرح شود)و عدالت اجتماعی در قلمرو برنامفاه اجتماعی، کیفیت زندگی نوینی مثل ر

(. از طرفی با اعالم شاخص های کیفیت زندگی، وینا، زوریخ و اوکلند بهترین نقاط شهری 301:1385زاده و همکاران، 

دبی به عنوان بهترین شهر در خاورمیانه، برای زندگی جهان و سنگاپور، توکیو و کوبه ژاپن بهترین نقاط شهری در آسیا و 

معرفی شدند. همچنین بغداد در این رده بندی در رتبه آخر قرار دارد. موسسه منابع انسانی مرسره با  2012در سال 

استفاده از وضعیت استانداردهای شهرنشینی و کیفیت زندگی جهان براساس شاخص های زیست محیطی، اقتصادی، 

)همچون مراکز ل و نقل، مسکن و دیگر خدمات شهریسیاسی، بهداشتی، امنیتی، آموزش و پرورش، حم اجتماعی،

کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، از . تفریحی، سالن های سینما، تئاتر و...( این گزارش را منتشر ساخت

ردار است، به گونه ای که طبق آمار سال رشد باالیی در رابطه با نسبت جمعیت شهری و همچنین تعداد شهرها برخو

نقطه شهری افزایش یافته است  1331درصد جمعیت و تعداد نقاط شهری به ۷1.4، جمعیت شهرنشین کشور به 1390

و چنین رشدی بیانگر ضرورت توجه بیشتر، به وضعیت زندگی شهرنشینان و بررسی و شناخت مشکالت آنان 

شهرنشینی ایران همزمان با قرارگرفتن در روابط نظام سرمایه داری جهانی وارد  شهرو (.2: 1393است)پوراحمد، زارعی،

)تولیدی صنعتی(جامعه ایران نداشت اما رچه ریشه در زیر ساختهای اقتصادیدوره ای از تغییرات ودگرگونی شد که اگ

داخلی  یر عوامل خارجی ونیز تحت تاث به هرحال متاثر از شیوه هاوروش های امروزین تولیدوتوزیع مبادله ومصرف و

افزایش  تکامل نیافتن نظام سرمایه داری در ایران به دلیل موانع متعدد ساختاری، .چالش های جدیدی را برانگیخت ،رشد

استقرار صنایع  .(3: 1385شینی نظام سرمایه داری، بهای نفت در دهه پنجاه و اصالحات اراضی که خود حاصل پایان همن

 ورواج روابط سرمایه داری سوداگرو وابسته ازیک سو و ده بالفصل شهرها و عمدتا کالنشهرهاو کارخانجات در محدو

قطع ارتباط تاریخی شهرها با روستاها و تقویت نقش وجایگاه شهرها  بی نیاز شدن شهرها از مازاد تولید روستاها و

ی دیگر نامعادالتی را شکل داد که وتخریب بنیان های زیستی و معیشتی روستاییان ناشی از اصالحات اراضی از سو

حاصل ان مهاجرت گسترد روستایان به شهرهایی بود که بنیان های تولیدی شان به درجه ای از کمال نرسیده بود که 

قدرت جذب انبوه مهاجران را داشته باشند انبوه مهاجران جذب شده به شهرها نیاز به سرپناه ومسکنی داشتند که با 

به دلیل انکه نمی توانستند در بازار رسمی نیاز خودرا براورده  و ن نبودندآدشان قادر به تامین توجه به وضعیت درام

کردند که در سالهای دهه پنجاه  در بازار غیر رسمی زمین و مسکن گونه های متفاوتی از سرپناه را جستجو می سازند،

خته شده اند این شکل اسکان در سالهای پس زاغه نشینی شنا الونک نشینی و ،وشصت با عناوینی چون حاشیه نشینی

از انقالب اسالمی نیز گسترش یافت وحتی طی سالهای اخیربه سکونتگاههای مستقلی تبدیل شده ودر رقابت با شهر 

د که با مشخصاتی چون خودرویی ینآروستا به شمار می _پدیده های جدیدی حد فاصل شهر نهاآاصلی قرار گرفته اند 
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به ضوابط و مقرارت رسمی شهرداری و ساختمانی اتکا بر عزم و اراده خودجوش مردمی، تاثیر ناپذیری بی اعتنایی  ،رشد

 نها را بدقیافه وآچهره وسیمای  ،ر اینها شناخته می شوند این معضلنظای مدیریت و کنترل های دولتی ورسمی و از

بسیاری از مشکالت  را دامن میزند و دهد دوگانگی رادر جامعه شهری تشدید می کند شیب طبقاتی زشت نشان می

منجر به 1332های متکی بر درامد نفت و تمرکز بر طرح های صنعتی در سال  دیگررا به وجود می اورد اجرا طرح

مهاجرت بی رویه روستاییان از مناطق روستای به شهرهای بزرگ و پایتخت شد واز دهه چهل مشکل حاشیه نشینی 

و ساختاری درشهرها خود نمایی کرده وقوع انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و  شهری به عنوان مشکلی اجتماعی

ینه مسکن مهاجرت افغان ها به ایران توسعه حاسیه نشینی را به دنبال داشت در دهه های اخیر نیز روند رو به افزایش هز

تقاضا برای مسکن افزایش نرخ رشد جمعیت نقاط شهری و به دنبال ان فزونی سطح  ،و کاهش روز افزون درامد

معضالت حاشیه نشینی دامن زده است در شرایط کنونی نیز بسیاری از شهرهای ایران به ویژه شهرهای بزرگ باپدیده 

 حاشیه نشینی واسکان غیر رسمی به عنوان مساله ای شهری روبه رو هستند که بر اثر نا کارامدی عملکرد های سیاسی،

انتقال پدیده حیح برای اقشار کم درامد جامعه وو عدم برنامه ریزی ص رابری هاناب فرهنگی توسعه پیداکرده وریشه در

اصل بنیادی در تمام پژوهش های مربوط به کیفیت زندگی این است که مجموعا  فقر روستایی به پیرامون شهری داد.

عی برخوردار باشد. از این اقدامات و برنامه ریزی ها اثری روی مخاطبان دارد و آنها چگونه با چنین سیاست های اجتما

)دستاوردها( سیاست های به اجرا گذاشته به آثار عینی )ستانده ها( و ذهنیرو مطالعات کیفیت زندگی به سبب توجه 

با توجه به موارد مذکور هدف  شده می تواند از اهمیت بسزایی در ارزشیابی سیاست های اجتماعی برخوردار باشد.

، مانند مشکالت تهران 15منطقه بافت فرسودهدر کنار مشکالت عینی سکونتگاه های اصلی این پژوهش، این است که 

کالبدی و فیزیکی، مسائل و مشکالت عمده ای که در رضایتمندی و کیفیت زندگی موثر است را از منظر ساکنین بررسی 

ایتمندی از زندگی در بافت نموده و مشخصی نماییم که با تقویت چه عواملی می توان به ارتقاء و افزایش کیفیت و رض

 پرداخت. این منطقه فرسوده

  اهداف پژوهش 
: موردی مطالعه)شهری فرسوده بافت سکونتگاه در زندگی کیفیت ارزیابی و تحلیلهدف اصلی پژوهش حاضر 

می باشد از اهداف فرعی آن نیز تقویت   منطقهمشارکت شهروندی در سطح محالت این با رویکرد  (تهران 15منطقه

نقش مدیران محالت و میزان تأثیرگذاری آنها در باالبردن مشارکت های شهروندی و همچنین ایجاد محیطی سالم، ایمن 

 و راحت با مشارکت و درگیر نمودن شهروندان در سرنوشت خود با استفاده از ظرفیت های بالقوه این محالت می باشد.

ست تا از طریق رویکرد پایداری اجتماعی ا توان گفت این تحقیق در پی آن بیان مساله و ضرورت تحقیق میبا توجه به 

بپردازد تا بتواند سیاستهایی را تهران  15در منطقه شهری بافت فرسوده محالت زندگی در به بررسی وضعیت کیفیت 

 ارائه نماید.این منطقه جهت بهبود کیفیت محالت شهری 

 ها:ابزار تجزیه و تحلیل دادهها و روش
کاربردی و ضریبی از همبستگی عامل ها در مدل اسپیرمن و پیرسون  -ها بصورت توصیفیشیوه تجزیه و تحلیل داده

ها از روش آماری استنباطی باشد. اطالعات گرفته شده توسط پرسشنامه کمی می شود وبرای تجزیه و تحلیل دادهمی

های های کیفی به دادهداده Excelها در ابتدا کدگذاری و سپس با استفاده از نرم افزار اکسل کلیه داده استفاده خواهد شد.

مورد تجزیه و تحلیل قرارخواهد  Spssهای آماری از طریق نرم افزار کمی تبدیل می گردد. پس از این مرحله داده
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شود و با توجه به مشاهدات میدانی و ارائه میگرفت و در قالب مدل های از ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون 

مورد بررسی و تجزیه و تحلیل انجام این منطقه  ی توسعه محالت شهریباتوجه به معیارها پیشنهادات اهالی و مسؤلین و

 می گردد. ارائهقرار می گیرد و در آخرین مرحله راهکارها و پیشنهادات 

 

 مبانی نظری پژوهش
بافت شهری سنتزی است از تمام اجرای کالبدی بافت شهری یک کل ارگانیک است که در منظور از : بافت شهری

سطوح وضوح متمایز قابل مشاهده است در کلی ترین سطح بافت را می توان سازمان خیابان ها و بلوک ها توصیف 

حاالت مختلف همجواری و فضاهای پرو خالی "به طور خالصه می توان بافت شهری را  و (.Kropf,1996: 14)د کر

بافت شهر عبارت  ( دانست.3: 1384، حبیبطعه بندی اراضی مشخص کننده)در ترکیبات مختلف و همچنین نحوه ی ق

اقلیم ژه توپوگرافی ومحیط طبیعی به ویاست از دانه بندی و درهم تنیدگی فضاها و عناصر شهر که به تبع ویژگی های 

در محدوده شهر یعنی بلوک ها و محله های شهری بطور فشرده یا گسترده و با نظمی خاصی جایگزین شده است)توسلی، 

13۷9 :85.) 

تعریف متفاوت از توسعه پایدار تاکنون در سرتاسر جهان ارایه شده که بررسی تمامی آنها  50بیش از : توسعه پایدار 

نخست « گروهالم برانتلند»وهش های دیگری باشد. مشهورترین تعریف از توسعه پایدار توسط می تواند موضوع پژ

مشترک  آینده"و در گزارشی تحت عنوان  198۷در سال  WCEDوزیر نروژ در کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست 

توانایی نسل های آینده در برطرف : توسعه ای که نیازهای نسل امروز را بدون ازبین بردن منتشر شد که چنین است "ما

 "کردن نیازهایشان برآورده می کند.

یعنی حفظ سرمایه طبیعی، البته هدف از حفظ سرمایه طبیعی تداوم رفاه : پایداری زیست محیطی)اکولوژیکی( 

ایه بایست در چارچوب محدودیتهای محیط زیست بیوفیزیکی زندگی کند. سرمانسانی است. انسان باید بفهمد که می

طبیعی باید حفظ شود زیرا هم تامین کننده منابع است و هم صندوق ذخیره مواد زاید و این به معنای حفظ اندازه زیر 

)جمعیت ضربدر مصرف در هر سطحی از تکنولوژی( در محدوده کل اکوسیستمی است که این نظام اقتصاد انسانی

 صرف پایدار توسط یک جمعیت پایدار است.سیستم به آن وابسته است. پایداری زیست محیطی نیازمند م

به مفهوم چگونگی استخراج  Qualityبه معنی چیزی و چه و  Qualکلمه کیفیت در لغت به التین : کیفیت زندگی

ی، و متأثر از است و از نظر لغوی به معنای شرایط و چگونگی زندگی است. کیفیت زندگی مفهومی چندوجهی، نسب

دی و اجتماعی است که از یک سو، ابعاد عینی و بیرونی و از سوی دیگر، ابعاد ذهنی و های فر زمان، مکان و ارزش

 (. از این رو، ارائه تعریفی جامع برای آن آسان نیست.4: 1386، منصوریان درونی دارد)رضوانی،

برای  بطور کلی مفهوم کیفیت به درجه برتری و رجحان یک ویژگی اشاره دارد در حالی که مفهوم کیفیت زندگی

افراد مختلف معانی متفاوتی به همراه دارد، به عنوان نمونه برای کسی بیانگر میزان شادی و برای دیگری بیانگر شرایط 

کیفیت زندگی بسیار گسترده تر  "اقتصادی، سالمتی، تحصیلی و امنیت باشد. به همین دلیل بسیاری از محققین معتقدند 

دارا بودن منابع ضروری برای نیازها، خواسته "از سوی دیگر کیفیت زندگی را  .از آن است که بتوان آن را تشریح کرد

 .تعریف شده است"وری و مقایسه بین خود و دیگران ها و امیال، شرکت در فعالیت ها، توانمندی، توسعه فردی، خودبا
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کن، مراقبت از کودکان، کین کیفیت زندگی را سنجش میزان توانایی شهروندان برای دستیابی به مراقبت بهداشتی، مس

از نظر سازمان جهانی بهداشت نیز کیفیت زندگی این گونه  .امنیت عمومی و آموزشی کافی و مناسب، تعریف می کند

ادراک فردی از شرایط زندگی شان در ارتباط با فرهنگ و سیستم ارزشی که در آن زندگی کرده و در  "تعریف شده که 

کیفیت زندگی عبارت است از: ساختاری چندبعدی شامل قلمروهای مادی،  انداردهابا اهداف، انتظارات، استارتباط 

( کیفیت زندگی اصطالحی است که بر کیفیت 2001احساسی، روانی، اجتماعی، و رفتاری. از نظر  هاگرتی و همکاران)

یفیت زندگی به اجزای کلی زندگی افراد و نه فقط بر برخی از  قلمروهای زندگی داللت می کند؛ و از این رو، اگر ک

 مختلف تقسیم شود، باید اجزای آن در مجموع یک ساختار کلی به نام کیفیت زندگی را نمایش دهند.

مفهوم کیفیت مکان، نزدیکی زیادی با مفاهیمی مانند زیست پذیری و پایداری دارد. این مفهوم از جمله : کیفیت مکان 

ریزی شهری محسوب می شود که در آن ابعاد توسعه اقتصادی، حفاظت اهداف عملیاتی شناخته شده در حوزه برنامه 

زیست محیطی و برابری اجتماعی ترکیب می شوند. رشته هایی مانند بهداشت/ سالمت عمومی، روان شناسی، اقتصاد 

بسیاری از و جامعه شناسی ابزارها و روش هایی برای مطالعه کیفیت زندگی فردی یا گروهی تدابیر کرده اند. در مقابل، 

برنامه ریزان شهری و جغرافیدانان، همان گونه که در مورد زیست پذیری نیز عنوان شد، در تحلیل کیفیت مکان به 

تخصصی دست یافته اند. از دید برنامه ریزان، کیفیت مکان تا حد زیادی به طور مستقیم در ارتباط با ویژگی های بنیادی 

 .ش عمده ای در ارتقاء کیفیت مکان بازی می کنندکیفیت زندگی است و بازیگران محلی، نق

اصطالحات و واژه های متعددی در سطح جهان برای حاشیه نشینی از سوی صاحب نظران به کار برده : حاشیه نشینی 

اوت می باشد شده است همین امر نشان می دهد که تعریف و محدوده حاشیه نشینی از کشوری به کشور دیگر متف

گاه های حاشیه ای، های خودرو، سکونتگاه های عدوانی، سکونت رسمی، سکونتگاههای غیر گاهکونتگذشته از این، س

اجتماعی آلونکی، زاغه نشینی حلبی آبادها، اسکان نابهنجار مفاهیمی هستند که در ارتباط با حاشیه نشینی شهری به کار 

در جهان سوم است که خارج از بازار رسمی  حاشیه نشینی ناظر بر محل اسکان بخشی از جمعیت شهری برده شده اند.

زمین و مسکن و بر پایه قواعد و اصول های خاص خود به دست ساکنان این گونه مکان های ساخته شده است)پیران 

حاشیه نشینی شهری خانوارها و افرادی را شامل می شود که در محدوده اقتصادی و اجتماعی  (.13:  1381و همکاران، 

ی زندگی مردم شهرنشین ند، ولی جذب اقتصاد و اجتماعی شهری نشده اند و در حاشیه فعالیت هاشهر ساکن شده ا

حاشیه به نوعی شیوه زندگی اطالق می شود که نسبت به سه شیوه رایج زندگی  (.14: 1381)حاج یوسفی، قرار دارند

فیزیکی یعنی شهری، روستایی، عشایری متفاوت بوده و با ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی مخصوص به خود، بافت 

سکونت دارد  حاشیه نشین به کسی گفته می شود که در شهر (.125: 13۷0)حسین زاد دلیر، معینی را به وجود می آورد

: 136۷ولی به علل گوناگون نتوانسته است جذب نظام اقتصادی شهر شده و از خدمات شهری استفاده نماید)درکوش، 

(. مناطق حاشیه نشین منطقه ای از شهر است که واحدهای مسکونی رو به ویران، فرسوده و تجهیزات ناقص داشته 36

)شکویی، و انزوا بر آنها غلبه یافته است یی از جامعه شهری، گوشه گیریو فرهنگ فقر، جدایی گزینی توده ای مردم روستا

1354 :1.) 

 تجزیه و تحلیل داده ها: ،روش ها و ابزار گرد آوری
اطالعات مورد نیاز برای دستیابی به هدف های مورد نظر به صورت روش هایی که در ذیل به آنها اشاره می شود، 

 گردآوری می شوند:
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شاید بتوان گفت که گام اول در انواع تحقیقات کنکاش مفهومی است، به این معنا   و کتابخانه ای: الف. روش اسنادی

که ابتدا سعی می گردد تا با مراجعه به منابع موجود در زمینه مورد مطالعه مفاهیم پایه مرتبط با موضوع را درک نموده 

گرفته است آشنا شد. جهت انجام این و با انواع روش ها و تکنیک هایی که در این گونه مطالعات مورد استفاده قرار

کتابخانه ای، دیدگاه هایی پیرامون مباحث نظری، روش ها و تکنیک های مختلف ابتدا با مراجعه به منابع مختلف تحقیق 

 و همچنین مباحثی در رابطه با ویژگی های طبیعی و انسانی منطقه، که در این تحقیق مورد نیاز بود به دست آمد.

برای دستیابی به اهداف مورد نظر از این تحقیق، به دلیل اینکه داده های مورد استفاده در قسمت  انی:ب. مطالعات مید

های تجزیه و تحلیل قدیمی بوده و نیاز به بروز کردن اطالعات بوده است، از روش تکمیل پرسشنامه و مصاحبه  به 

است می  بافت فرسودهیق سکونتگاه های صورت حضوری استفاده شده است. ضمن اینکه از آنجایی که موضوع تحق

مسئولین و اساتید  کارشناسان، توان گفت که مردم جزء اصلی این نوع برنامه ریزی می باشند که مرد عادی و معمولی،

دانشگاه جزء این مجموعه هستند. لذا به همین دلیل سعی گردید تا به وسیله پرسشنامه و همچنین مصاحبه حضوری با 

 گ ارتباط برقرار گردد و با استفاده از نظرات آنها به اطالعات جدیدتر و پرکاربردتری دست یافت.این جامعه بزر

 معرفی محدوده مورد مطالعه
 تهران مناطق دیگر با آن اتصال نقطه که است تهران شرقی جنوب در واقع معروف مناطق از یکی تهران 15 منطقه

. است باالیی نسبتا جمعیت دارای منطقه این. است شده واقع 15 منطقه در تهران استان جنوبی ترمینال ترین مهم. است

 گرفته قرار ری و تهران شهر دو میان کشوری تقسیمات در .باشد می رفاهی و شهری امکانات اکثر دارای منطقه این

 این خاوران ترمینال وجود واسطه به. دارد را ها استان سایر با ارتباط برقراری جهت مناسبی موقعیت 15 منطقه. است

 در. است تهران مرکزی های استان و ها شهر دیگر با متناسب هوای و آب دارای منطقه این. است یافته اهمیت منطقه

 که است شده واقع تهران استان شرقی جنوب در تهران استان 15 منطقه شود. می متراکم هوا آلودگی گاهی منطقه این

 .است هکتار در نفر 222 جمعیت تراکم و است نفر هزار نه و پنجاه و ششصد جمعیت دارای

 

 
 شهرداری تهران 15(: نقشه و موقعیت منطقه1شکل)
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 یافته های پژوهش
صیف داده ها از روش های     صل از اندازه گیری آنها، به منظور تو با توجه به متغیرهای مورد مطالعه و داده های حا

مناسب آمار توصیفی نظیر فراوانی، درصد شاخص های گرایش مرکزی، پراکندگی و توزیع استفاده شد. عالوه بر این،       

ام رسم شد. در نهایت با در نظر گرفتن نوع داده ها، آزمون   برای نمایش دیداری داده ها نمودارهای ستونی و هیستوگر  

سه میانگین تک   شده در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیرهای      –مقای سبات انجام  شد. محا نمونه ای به کار گرفته 

درصتد از پاستخگویان پژوهش در رده    10مستتقل پژوهش ارایه شتده استت. براستاس توزیع آماری این متغیر، حدود    

-50درصد در رده سنی    30سال،  30-40درصد در رده سنی   13سال،   20-30درصد در رده سنی   15سال،   15-20سنی 

سال قرار گرفته اند. آماره نمودار   60درصد نیز در رده سنی باالی    14سال و   50-60درصد در رده سنی   16سال،   40

 پراکندگی مربوط به توزیع سن پاسخگویان تحقیق نیز در زیر آمده است.

 چگونه بوده است؟  بافت فرسودهدر افزایش میزان اعتماد مردم در محالت  منطقهسوال اول: نقش مدیریت 

برای بررسی امکان تعمیم نتیجه آماری بدست آمده از جمعیت نمونه به جامعه آماری از آزمون های تعمیم دهنده 

می باشد. در این پژوهش با توجه به خواص پنج استفاده می شود که نشانگر واقعی یا تصادفی بودن نتیجه بدست آمده 

 استفاده کرده ایم. "تک نمونه ای -تی "متغیر مستقل مورد بررسی از آزمون 

نتیجه حاصل از این آزمون نشان می دهد که از نظر پاسخگویان این پژوهش نقش مدیریت محالت در ارتقاء اعتماد  

باالتر از میانگین مورد انتظار بوده است. عالوه بر این این آزمون نشان می دهد که نتیجه بدست آمده از  0.14مردم 

و با  (sig=0.000درصد ) 1بررسی نقش مدیریت محالت در ارتقاء اعتماد مردم را می توان با احتمال خطای کمتر از 

 ل جمعیت محالت هدف تعمیم داد.درصد به جامعه آماری پژوهش یعنی ک 99فاصله اطمینان باالی 

 

 تك نمونه ای متغییر افزایش میزان اعتماد مردم –نتایج حاصل از آزمون تی   (:1)جدول

 معنی داری )احتمال خطا( میانگین tمقدار   تعداد نمونه متغیر

 000. 2.1185 4.299 272 ارتقاء اعتماد مردم

 گان: نگارندمنبع
 

 

 ارتقاء پاسخگویی مدیران شهری

دومین متغیر مستقل مورد بررسی است که در سطح سنجش نسبی ساخته شده است.  منطقهارتقاء پاسخگویی مدیران 

درصد بر تاثیر  5۷نفر یعنی  153درصد از ایشان بر تاثیر کم،  2.6نفر یعنی  ۷پاسخگوی مورد بررسی،  269از نظر 

 این منطقهء پاسخگویی در ارتقا الت بافت فرسودهدرصد نیز بر تاثیر زیاد نقش مدیران مح 69نفر یعنی  109متوسط و 

 اذعان نموده اند.
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 منبع: نگارندگان

 

 در نمونه آماری پژوهش "ارتقاء پاسخگویی مدیران شهری"متغیر  (:1)نمودار

 
 گان: نگارندمنبع

 

 

 چگونه بوده است؟ بافت فرسوده شهریدر افزایش پاسخگویی مدیران شهری در  نطقهسؤال دوم: نقش مدیریت م
 منطقهنشان می دهد که از نظر پاسخگویان این پژوهش نقش مدیریت  "نمونه ای –تی تک "نتیجه حاصل از آزمون 

باالتر از میانگین مورد انتظار بوده است. عالوه بر این این آزمون نشان می  0.41در ارتقاء پاسخگویی مدیران شهری 

ش مدیریت محالت در ارتقاء پاسخگویی مدیران شهری را می توان با احتمال دهد که نتیجه بدست آمده از بررسی نق

درصد به جامعه آماری پژوهش یعنی کل جمعیت  99و با فاصله اطمینان باالی  (sig=0.000درصد ) 1خطای کمتر از 

 تعمیم داد. دارای بافت فرسوده شهری این محالت 
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 در نمونه آماری پژوهش "ارتقاء پاسخگویی مدیران شهری"متغیر (: 2)جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی  

تبر
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فرا
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 2.6 2.6 2.6 7 کم

 59.5 56.9 56.2 153 متوسط

 100.0 40.5 40.1 109 زیاد

  100.0 98.9 269 فراوانی

   3 1.1 (Missing) گمشده

   100.0 272 فراوانی کل
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 "تك نمونه ای از متغیر ارتقاء پاسخگویی مدیران شهری –نتایج حاصل از آزمون تی  (:3جدول) 

 معنی داری )احتمال خطا( میانگین tمقدار   تعداد نمونه متغیر

 000. 2.4095 28.225 272 ارتقاء پاسخگویی مدیران شهری

 منبع : نگارندگان 

 
 

 ارتقاء کانال های ارتباطی با مدیریت شهری

ست         سی ا ستقل مورد برر سومین متغیر م شهری  سبی     که ارتقاء کانال های ارتباطی با مدیریت  سنجش ن سطح  در 

 50نفر یعنی  134درصد از ایشان بر تاثیر کم،    8نفر یعنی  22پاسخگوی مورد بررسی،    2۷0ساخته شده است. از نظر    

سط و     صد بر تاثیر متو صد نیز بر تاثیر زیاد  42نفر یعنی  114در سوده نقش مدیران مح در بر ارتقاء کانال  الت بافت فر

 های ارتباطی با مدیریت شهری اذعان نموده اند. 

 

 

 گان: نگارندمنبع

 

 

 در نمونه آماری پژوهش "ارتقاء کانال های ارتباطی با مدیریت شهری"متغیر  (:2)نمودار

 در نمونه آماری پژوهش "ارتقاء کانال های ارتباطی با مدیریت شهری"متغیر (: 4جدول)

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی  

تبر
مع

ی 
وان

فرا
 (

V
a
li

d
)

 

 8.1 8.1 8.1 22 کم

 57.8 49.6 49.3 134 متوسط

 100.0 42.2 41.9 114 زیاد

  100.0 99.3 270 فراوانی

   2 .7 (Missing) گمشده

   100.0 272 فراوانی کل
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 گانمنبع : نگارند

 
محدوده مورد  بافت فرسوده  در افزایش کانال های ارتباطی با مدیریت شهری در  نطقهنقش مدیریت مسؤال سوم:   

 چگونه بوده است ؟ بافت فرسوده این منطقهارتقاء کیفیت محالت  بررسی در راستای
 نطقهنشان می دهد که از نظر پاسخگویان این پژوهش نقش مدیریت م "نمونه ای –تی تک "نتیجه حاصل از آزمون 

نتیجه بدست آمده از مورد انتظار بوده است.  باالتر از میانگین 0.40در ارتقاء کانال های ارتباطی با مدیریت شهری 

ن با احتمال خطای در ارتقاء کانال های ارتباطی با مدیریت شهری را می توااین منطقه بررسی نقش مدیریت محالت 

جمعیت محالت درصد به جامعه آماری پژوهش یعنی کل  99ان باالی و با فاصله اطمین (sig=0.000)درصد 1کمتر از 

 .هدف تعمیم داد

 ارتقاء دستیابی به اهداف طرح ها و پروژه های شهری

چهارمین متغیر مستقل مورد بررسی است که در سطح سنجش نسبی  منطقهارتقاء دستیابی به اهداف پروژه های 

 63نفر یعنی 1۷0درصد از ایشان بر تاثیر کم، 24نفر یعنی ۷4پاسخگوی مورد بررسی،  2۷0ساخته شده است. از نظر

داف طرح درصد نیز بر تاثیر زیاد نقش مدیران محله بر ارتقاء دستیابی به اه 42نفر یعنی  114درصد بر تاثیر متوسط و 

 ها و پروژه های شهری در راستای باال بردن کیفیت زندگی اذعان نموده اند. 
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 منبع : نگارندگان
 

 

 در نمونه آماری پژوهش "ارتقاء دستیابی به اهداف پروژه های شهری "متغیر  (:3)نمودار

 
 گانمنبع : نگارند

 

 "ارتقاء کانال های ارتباطی با مدیریت شهری"تك نمونه ای متغیر  –نتایج حاصل از آزمون تی (: 6)جدول

 معنی داری )احتمال خطا( میانگین tمقدار تعداد نمونه متغیر

 000. 2.4000 16.435 272 ارتقاء کانال های ارتباطی با مدیریت شهری

 

حدوده مورد بررسی چگونه در افزایش دستیابی به اهداف پروژه های شهری در م منطقهسؤال چهارم: نقش مدیریت 

نشان می دهد که از نظر پاسخگویان این پژوهش نقش مدیریت  "نمونه ای –تی تک "نتیجه حاصل از آزمون ؟ بوده است
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 در نمونه آماری پژوهش "ارتقاء دستیابی به اهداف پروژه های شهری "متغیر  (:5جدول)

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی  

تبر
مع

ی 
وان

فرا
 (

V
a
li

d
)

 

 27.4 27.4 27.2 74 کم

 90.4 63.0 62.5 170 متوسط

 100.0 9.6 9.6 26 زیاد

  100.0 99.3 270 فراوانی

   2 .7 (Missing) گمشده

   100.0 272 فراوانی کل
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انتظار بوده است. عالوه  باالتر از میانگین مورد 0.22محالت در ارتقاء دستیابی به اهداف طرح ها و پروژه های شهری 

بر این این آزمون نشان می دهد که نتیجه بدست آمده از بررسی نقش مدیریت محالت در ارتقاء دستیابی به اهداف 

و با فاصله اطمینان باالی  (sig=0.000درصد ) 1طرح ها و پروژه های شهری را می توان با احتمال خطای کمتر از 

  درصد تعمیم داد. 99

 

 "ارتقاء دستیابی به اهداف پروژه های شهری "تك نمونه ای متغیر  –نتایج حاصل از آزمون تی (: 7)جدول

 معنی داری )احتمال خطا( میانگین tآزمون  تعداد نمونه متغیر

 000. 2.2216 13.786 272 ارتقاء دستیابی به اهداف پروژه های شهری

 منبع : نگارندگان

 

  تشویق به مشارکت 

 نجش نسبی ساخته شده است. از نظرمشارکت پنجمین متغیر مستقل مورد بررسی است که در سطح س تشویق به

 9نفر یعنی  24درصد بر تاثیر متوسط و  61نفر یعنی  164درصد بر تاثیر کم،  30نفر یعنی 82مورد بررسی،  پاسخگویان

 بر تشویق به مشارکت اذعان نموده اند.  این منطقهدرصد نیز بر تاثیر زیاد نقش مدیران 
 

 

 گانمنبع: نگارند

 

سؤال پنجم: نقش مدیریت در تشویق به مشارکت شهروندان در ارتقاء کیفیت محالت مورد بررسی چگونه می 

 باشد؟

نشان می دهد که از نظر پاسخگویان این پژوهش نقش مدیریت  "نمونه ای –تی تک "نتیجه حاصل از آزمون 

نشان می دهد  بررسیباالتر از میانگین مورد انتظار بوده است. عالوه بر این  0.22در تشویق به مشارکت منطقه محالت 

محالت شهری را می را در تشویق به مشارکت در ارتقاء کیفیت این منطقه که نتیجه بدست آمده نقش مدیریت محالت 

 در نمونه آماری پژوهش "تشویق به مشارکت "متغیر (: 8)جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی  

تبر
مع

ی 
وان

فرا
 (

V
a
li

d
)

 

 30.4 30.4 30.1 82 کم

 91.1 60.7 60.3 164 متوسط

 100.0 8.9 8.8 24 زیاد

  100.0 99.3 270 فراوانی

   2 .7 (Missing) گمشده

   100.0 272 فراوانی کل
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درصد به جامعه آماری پژوهش  99و با فاصله اطمینان باالی  (sig=0.000)درصد 1ن با احتمال خطای کمتر از توا

 تعمیم داد.

 در نمونه آماری پژوهش "تشویق به مشارکت "متغیر  (:4)نمودار

 
 گانمنبع: نگارند

 

 

 "تشویق به مشارکت در ارتقاء کیفیت زندگی "تك نمونه ای متغیر  –نتایج حاصل از آزمون تی  (:9)جدول

 معنی داری )احتمال خطا( میانگین tآزمون  تعداد نمونه متغیر

 000. 2.2160 11.869 272 تشویق به مشارکت

 گانمنبع: نگارند

 

 نتیجه گیری
برای شهروندان دارد. در عین حال، شهر به عنوان عالی ترین نمود تمدن بشر، نقش بنیادی در ایجاد زندگی خوب 

تأکید بر ابعاد کمی رشد شهرها منجر به دو قطبی شدن آنها شده و برای حل مشکالت شهرنشینان و ارتقاء زندگی آنها 

مورد تحقیق قرار گرفت. تحوالت شهرسازی و رشد شهر بافق، موجب برهم خوردن ساختار « کیفیت زندگی»مفهوم 

 فرسوده بافت محالت در یشهر یزندگ کیفیت ارتقاء بر موثر عوامل سنجش و جهت بررسی محله ای آن گردیده است.

و همچنین مصاحبه با اساتید،  این منطقههمانگونه که بیان شد به بررسی اسناد و مدارک موجود در در منطقه مورد مطالعه 

مدیران و کارشناسان شهری و تهیه و تدوین و توزیع پرسشنامه در بین شهروندان این منطقه پرداخته شد که نتایج حاصل 

ریزی های فعلی بسیار ناکارآمد در بافتهای فرسوده به علت عدم برنامهضعف شیوه ها به این شرح است: از این پرسشنامه

های متولی توفیق چندانی در زمینۀ بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده همکاری الزم از سوی دستگاه منسجم و عدم

های اجرا شده در زمینۀ بهسازی و نوسازی شهری از کارایی و حاصل نشده است. همچنین باعث شده طرح ها و برنامه

0

10

20

30

40

50

60

70

زيادمتوسطكم

كم

متوسط

زياد



 4شماره 3، دوره1400 بهارجغرافیا و روابط انسانی،                       

106 

 

در  شهری در محدوده مورد مطالعه بوده است. که این امر منجر به کاهش کیفیت زندگیاثربخشی الزم برخوردار نباشد. 

طی سال های اخیر اقداماتی بسیار خوبی، در زمینه استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان در قالب حمایت 

و توجه به اولویت ها و نیازهای محلی صورت گرفته در شهر تهران صورت « شورایاری های محالت»از فعالیت های 

 15منطقهدر حال انجام است. در « محله محوری»عالیت های دیگری به منظور اجرایی کردن رویکرد گرفته است. و ف

با هدف « طرح مدیریت محله»هم می توان در راستای باال بردن ارتقاء کیفیت زندگی در این محالت، اجرای  تهران

ین محله و بهره گیری مؤثر از ظرفیت مشارکت امور مرتبط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقیاس محله به خود ساکن

مشارکت، همکاری و توانمندسازی ساکنین، فرصت دیگری برای حضور، همکاری و تعامل تمامی عالقمندان به مسائل 

شهری در مقیاس محالت و شکوفایی استعدادهای محله ای فراهم آورده است چراکه واگذاری مدیریت محله به مردم 

و رفع مشکالت شهر وباال بردن میزان موفقیت طرح های توسعه شهری و در نتیجه  گامی اساسی در فرهنگ سازی

 ارزیابی و تحلیلبا توصیفات فوق تحقیق حاضردرصدد  است.در محالت بافت فرسوده این منطقه ارتقاء کیفیت زندگی 

افزایش مشارکت شهروندان  و توسعه (تهران 15منطقه: موردی مطالعه) شهری فرسوده بافت سکونتگاه در زندگی کیفیت

باشد. از آنجا که گام اول تحقق توسعه پایدار مشارکت شهروندان می باشد، بر آن شدیم تا ارزیابی نقش مدیران می

مورد بررسی قرار دهیم از این رو جامعه مورد مطالعه  15منطقهمحالت در افزایش مشارکت شهروندان را در محالت 

پس از طراحی پرسشنامه، اجرای تست  یافت.فرسوده محالت این منطقه اختصاص  بافتدر این پژوهش، به محالت 

های طراحی شده، بر اساس اطالعات جمعیتی محله مورد مطالعه، حجم پرسش 3و پایایی 2، سنجش اعتبار1مقدماتی

بررسی با استفاده  پس از تعیین حجم نمونه در محدوده مورد. نفر( 2۷2تعیین گردید. ) 5بر اساس فرمول کوکران 4نمونه

سال پرسشنامه  18با یک نفر باالی  6پالک بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده 15از نقشه، از هر بلوک با فاصله هر 

پالک  15پس از تعیین حجم نمونه در محدوده مورد بررسی با استفاده از نقشه، از هر بلوک با فاصله هر  تکمیل گردید.

مشارکت »نتایج نهایی نشان داد  سال پرسشنامه تکمیل گردید. 18با یک نفر باالی  ۷ادهبر اساس نمونه گیری تصادفی س

 مؤثر عمل نمایند.« در بافت فرسوده این منطقهمدیران محالت با شهروندان می توانند جهت ارتقاء کیفیت محالت 

 پیشنهادات

 محالت، این زیست محیط با سازگار های فعالیت رشد محیطی، زیست وضعیت محیطی، زیست های آلودگی انواع

 ساکنم توسعۀ شهرها، و محالت این زیست محیط کیفیت به توجه محیطی، زیست های محدویت به شهروندان آشنایی

 آب دفع شکلم رفع عمومی، باز فضای ایجاد فشرده، سمت به پراکنده حالت از شهر رشد تغییر آلودگی، کاهش پایدار،

 کیفیت ی،مسکون زیربنای و زمین سرانه ،(مسکونی عرصه)مسکونی قطعات ابعاد متوسط .بارانی روزهای در سطحی های

 سهم معابر، عرضه میانگین مسکونی، واحدهای تصرف نحوه مسکونی، ساختمانهای طبقات تعداد مسکونی، واحدهای

 ارکپ سبز، فضای)تفریحی خدمات تأمین فراغت، اوقات گذران و عمومی رفاه خدماتی، کاربردهای از برخورداری

 با تمحال این در ساکن شهروندان مندی رضایت سطح افزایش و فراغت اوقات گذران جهت در...(  و سینما کودک،

 .زندگی کیفیت بهبود رویکرد

                                                           
1 Pretest 
2 Validity 
3 Reliability 
4 Sample Size 
5 Cochran 
6 Random Sampling 
7 Random Sampling 
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 منابع و مأخذ

، چاپ سوم، تهران: نشر "جامعه شناسی توسعه"، 1388ازکیا، مصطفی و عالمرضا غفاری،  .1

 نی.

 فرسوده بافت قلمرو در زندگی کیفیت سنجش ،1394 جواد، زارعی، احمد، احمدپور، .2

 ششم، سال شهری، ریزی برنامه و پژوهش مجله تهران، 9منطقه موردی مطالعه شهری

  21 شماره

 فرسوده بافت در مداخله ساماندهی بر تحلیلی ،1390 همکاران، و عیسی زاده، ابراهیم .3

 .234 ص ،81 شماره انسانی، جغرافیایی های پژوهش فصلنامه شهری،

 حس و شهری سرزندگی بین رابطه مدلسازی ،1399 سعید، آبادی، حسین احمد، اسدی، .4

 شمارۀ ،11 سال شهری، ریزی برنامه و پژوهش علمی فصلنامه قاین، شهر در مکانی تعلق

 .40پیاپی

 دولتی، مشاغل کارکنان کاری زندگی کیفیت ارتقای راهبردهای ،1398 آزاده، اشرفی، .5

 .38 شماره تابستان، دهم سال راهبردی، مدیریت مطالعات پژوهشی علمی فصلنامه

 تأکید با زندگی کیفیت های شاخص ارزیابی ،(1393)فرشته نژاد، احمدی علیرضا؛ بندرآباد، .6

 شهری، ریزی برنامه و پژوهش نشریه تهران، 22 منطقه در پذیر زیست شهر اصول بر

5(16)، 55-74. 

 روستایی، باارزش بافت بهسازی طرح تهیه گزارش( 1395) اسالمی انقالب مسکن بنیاد .7

 ها؛ طرح تهیه و فنی امور دفتر روستایی، عمران معاونت

 بین کنفرانس اولین چگونه؟ و چرا روستایی های بافت در مداخله( 1389) ح زاده، بیگ .8

 اسالمی؛ انقالب مسکن بنیاد بافت، و مسکن: روستایی های سکونتگاه المللی

 عینیت، تا ذهنیت از فرایندی روستایی، باارزش های بافت بهسازی( 1389) م کسری، جام .9

 ،131 شماره اسالمی، انقالب مسکن بنیاد روستا، محیط و مسکن پژوهشی علمی فصلنامه

 ؛1389 پاییز

 بررسی: شهری مدیریت و ریزی برنامه ،1394ندا، دادخواه رویا، قرشی حسن، آبادی، خلیل .10

 سرشور محله: موردی نمونه شهروندان زندگی کیفیت ارتقا بر شهری مدیریت عملکرد تاثیر

 .6دوره شهری، مدیریت و ریزی برنامه ملی کنفرانس مشهد،
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 موسسه جغرافیا، علم دیدگاه از شهری نوسازی و بهسازی( 1384) احمد پور و ع شماعی، .11

 تهران؛ دانشگاه انتشارات و چاپ

 شهر: موردی نمونه)جدید شهرهای در شهری زندگی کیفیت ارزیابی ،1396 علی، شماعی، .12

 .54 شماره چهاردهم، سال پژوهشی، -علمی سرزمین، جغرافیایی فصلنامه ،(پرند جدید

 با شهری زندگی کیفیت های شاخص ارزیابی ،1399 رسول، حیدری، محسن، شاطریان، .13

 جغرافیای فصلنامه ،(کاشان شهر فرسودۀ های بافت: موردی مطالعۀ) سالم شهر رویکرد

 68 ص 7 شماره شهری، اجتماعی

(، تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین ،  1387صرافی مظفر و همکاران، ) .14

 ، دانشگاه تهران63مقررات و مدیریت شهری،  فصلنامه پژوهش های جغرافیایی شماره 

 مشارکت بر آن تأثیر و زندگی یتکیف سنجش و ارزیابی ،1394علیرضا، شاهکوهی، خواجه .15

 -شهری آمایش و جغرافیا فصلنامه مینودشت، شهر: شناسی مورد شهری امور در شهروندان

 .86-73 صفحه 10 شماره ،4 دوره ای منطقه

 ، ترجمه دلفروز محمد تقی، شهروندی، انتشارات کویر ، تهران1381فالکس کیث،  .16

مشارکت های محله ای در راستای پایداری ، مدیریت توسعه  1388معصومی سلمان ؛  .17

، دفتر 8کالنشهر با تأکید بر حکمروایی خوب، مورد پژوهی محله نارمك تهران منطقه 

 مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.

، بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت اجتماعی با تأکید بر  1388پوررضا ، کریم سرا ؛  .18

ر شهر ، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه مشارکت در اداره امو

 آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

 


