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 چکیده

 امروزي شهرهاي فراروي مشکالت از. شود می نامیده «رسمی غیر اسکان» رایج به آنچه یا «خودرو هاي سکونتگاه»

 با برخورد نحوه و احتمالی مداخالتی فرآیند و ماهیت نوع، اساس، این بر. رود می بشمار محلی سطوح در خاصه

 ارتقاءدر این بین . دارد و داشته هري مدیریت و ریزي برنامه در ویژه جایگاهی که است مفاهیمی جمله از آنها

 ابعاد گرفتن نظر در درقالب چندوجهی و چندبعدي نگاهی به کارکردي–کالبدي صرف نگاه از شهري ریزي برنامه

 مفهوم به توجه نتایج از یکی کارکردي،–کالبدي ابعاد با متقابل کنش و تعامل در اقتصادي و کیفی روانی، اجتماعی،

 مختلف نقاط در غیررسمی محالت برخی ایجاد امروزه آنکه حال است بوده جهانی عرصه در شهري زندگی کیفیت

 نارضایتی موجبات و نموده دشوار محالت ساکنین براي را مهم این به دستیابی زیاد، بسیار مشکالت با شهرها

 زندگی در مختلف هاي بحران بروز موجب آن کالبدي توسعه و شهرها سریع رشد .است نموده فراهم را ساکنین

 و کیفیت مفهوم به توجه لزوم امر این پی در. است شده محیط کیفیت نزول و محیطی و مشکالت نظیر شهري

 در محیطی کیفیت ارتقاء شود. می احساس بیشتر کمی مسائل به توجه کنار در سکونتی هاي محیط در آن ارتقاء

 تدریج به اخیر هاي دهه فرهنگی می باشد. نتایج نشان می دهد طی و کالبدي منظر از غیررسمی اسکان محالت

 خارج کشور، بزرگ شهرهاي و شهرها کالن حاشیه در عمده طور به غیررسمی هاي سکونتگاه و نابسامان محالت

 مهاجرتو می توان گفت  .است یافته گسترش و گرفته شکل خودرو صورت به و شهري توسعه رسمی برنامه از

 شکست و ساختارها در تعادل عدم به منجر و است توسعه هايبحران از ناشی ناهنجار، و نامتعارف نشینی حاشیه و

 مدت کوتاه هايبرنامه وجود عدم آن کنار در و شهري صحیح مدیریت نبود و شده جمعیتی ریزيبرون هايآستانه

 غیررسمی اسکان ایجاد باعث بحران، این در ارزان مسکن و شهري توسعه به توجه و کنترل يزمینه در مدت بلند و

 .گرددمی بزرگ شهرهاي در

 فرهنگی و کالبدی غیررسمی، اسکان محالت محیطی، کیفیت واژه کلیدی: ارتقاء
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 مقدمه -1

کارکرد)نقش(. ترکیب کالبد  -2کالبدي)فرم( -1به طور کلی هر بافت شهري متشکل از دو بخش عمده می باشد

بخش هایی از بافت هاي شهري که کیفیت هاي  و کارکرد به لحاظ میزان فرسودگی الگوهایی را نشان می دهد.

کالبدي و کارکردي آنها کاهش یافته و مختل گردیده است، بافت فرسوده نامیده می شود. فرسودگی بافت و عناصر 

درونی آن یا به سبب قدمت و یا فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل گیري آن بافت فرسوده به وجود می 

 ،1389فرسودگی عملکردي)بیگ زاده -2فرسودگی کالبدي -1فرسودگی بر دو نوع است (.Loosum, 1996آید)

(. هرگاه فعالیت ها و کاربري ها پاسخگوي نیازها باشند ولی کالبد آسیب دیده باشد و یا نظام فعالیت 1400جعفري، 

اگر هر دو نوع ها به هم ریخته، کاربري ها مختل گردد ولی کالبد حفظ شده باشد، فرسودگی نسبی است و 

فرسودگی حادث شود، فرسودگی کامل است. کیفیت زندگی در این محالت مفهوم نوینی نیست، مفهوم کیفیت 

هاي مختلف داراي معانی متفاوتی است. به عنوان مثال، بسیاري از اقصاددانان کیفیت زندگی را زندگی در حوزه

به رشد و رضایت ، این مفهوم نیازهاي اساسی، زندگی روشناسانسنجند، در حالی که نزد جامعه براساس درآمد می

دوستی و از خود گذشتگی در میان جماعات را در بخش، فقر و محرومیت اجتماعی، انسجام اجتماعی، نوع 

توان ادراک افراد از (. بنابراین، کیفیت مفهومی ذهنی و چند بعدي است و آن را میAndrews, 2001)د گیربرمی

کند و در ارتباط با اهداف، انتظارات و استانداردهاي در زمینه فرهنگی و ارزشی که در آن زندگی میموقعیت خود 

هاي مختلف زندگی در گذشته ها به ابعاد و جنبهریزيکارکردي برنامه -(. نگاه کالبديNillson, 2006آنها دانست)

د مفاهیم اجتماعی نوینی مثل رفاه اجتماعی، هاي جدی، تحت تأثیر نیازها و آگاهی1960سبب شد که از اواخر دهه

(. 1385ریزي و توسعه عمومی مطرح شود)مهدیزاده و همکاران، کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی در قلمرو برنامه

هاي کیفیت زندگی، وینا، زوریخ و اوکلند بهترین نقاط شهري جهان و سنگاپور، توکیو و از طرفی با اعالم شاخص

معرفی  2012ن نقاط شهري در آسیا و دبی به عنوان بهترین شهر در خاورمیانه، براي زندگی در سال کوبه ژاپن بهتری

بندي در رتبه آخر قرار دارد. موسسه منابع انسانی مرسر با استفاده از وضعیت شدند. همچنین بغداد در این رده

طی، اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، هاي زیست محیاستانداردهاي شهرنشینی و کیفیت زندگی جهان براساس شاخص

بهداشتی، امنیتی، آموزش و پرورش، حمل و نقل، مسکن و دیگر خدمات شهري)همچون مراکز تفریحی، سالن 

 (.Amerigom 2007هاي سینما، تئاتر و...( این گزارش را منتشر ساخت)

جمعیت شهري و همچنین کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، از رشد باالیی در رابطه با نسبت 

جمعیت و  %71.4، جمعیت شهرنشین کشور به 1390اي که طبق آمار سال تعداد شهرها برخوردار است، بگونه

نقطه شهري افزایش یافته است و چنین رشدي بیانگر ضرورت توجه بیشتر، به وضعیت  1331تعداد نقاط شهري به 

(. کالنشهر تهران با جمعیتی در حدود 1392ت)مرصوصی، زندگی شهرنشینان و بررسی و شناخت مشکالت آنان اس

در صد از کل جمعیت کشور را  11شود، حدود میلیون نفر می 11میلیون نفر که در طول روز جمعیت آن بالغ بر  8

(. ظرفیت سکونت در شهر تهران با توجه به افزایش ساخت و سازهاي 1394در خود جاي داده است)پوراحمد، 

درصد افزایش یافته است. قشربندي اجتماعی جمعیت تهران و مناطق پیرامون آن به  40سال گذشته طبقاتی طی ده
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دهد. با این فاصله طبقاتی و هاي کم درآمد به حاشیه و تمرکز فقر در پیرامون تهران را نشان میخوبی رانش گروه

ت براي اسکان طبقه متوسط تلقی شود و تواند محیطی متعارف و با منزلجدایی اجتماعی، تهران و پیرامون آن نمی

دوست و امینی، و وظیفه  1395هجوم اقشار متوسط جمعیت براي اسکان در تهران تداوم خواهد داشت)خاتم، 

هاي حائز اهمیت بررسی در شهرها که هم علت و هم معلول بسیاري از معضالت (. از طرفی، یکی از جنبه1388

جود شهر کهن در دل شهر امروزین(. ماهیت ویژه بافت فرسوده، هرگونه شهري است بافت فرسوده شهري است)و

اي اعم از سازد، زیرا هم از لحاظ اقتصادي داراي امکانات بالقوهاعتبار میتوجهی به آن را از جهات مختلف بیبی

پیشین  زیرساختی و روساختی است، هم از جهت فرهنگی، خاستگاه شهر امروزي و یادگاري از فرهنگ و تاریخ

هاي نامتناسب، بخشی از جامعه و ضامن است، از جهت اجتماعی چه در صورت متروک شدن و چه تراکم کاربري

هاي معماري و شهرسازي ها است، از جهت کالبدي نیز با وجود همه فرسودگی هنوز داراي ارزشزندگی انسان

وم کیفیت زندگی شهري معطوف شد تا از نظیریی است، به همین دلیل توجه بسیاري از صاحب نظران به مفهبی

هایی در راستاي ارتقاي شرایط زندگی و بهبود بخشیدن به بعد کیفی زندگی و در نتیجه مدیریت این طریق تالش

هاي مربوط به اصل بنیادي در تمام پژوهش در این سکونتگاه ها صورت گیرد. کالبدي، فرهنگی و اجتماعی بحران

هاي مختلف چه هاي اتخاذ شده در زمینهها و سیاستریزيمجموعا اقدامات و برنامهکیفیت زندگی این است که 

رو مطالعات کیفیت زندگی به کنند. از اینهایی برخورد میاثري روي مخاطبان دارد و آنها چگونه با چنین سیاست

تواند از اهمیت بسزایی شده میهاي به اجرا گذاشته ها( سیاست)دستاوردها( و ذهنیبه آثار عینی)ستانده سبب توجه

. که در صورت عدم توانایی مالی مدیران شهري در ساماندهی هاي اجتماعی برخوردار باشدسیاستدر ارزشیابی 

اجتماعی این  -فرهنگی و کالبدي منظر از غیررسمی اسکان محالت در محیطی کیفیت اساسی این محالت؛ ارتقاء

 از بحران جدي دو چندان نموده است.نوع سکونتگاه ها را در جهت پیشگیري 

 پیشینه تحقیق  -2

ارد، ندان یردر انی اچندعمیق و ریشه اي سابقه مطالعاتی در محالت اسکان غیررسمی ندگی زکیفیت ع موضو

از سطح شهرها در فضایی ي هايبرانابرو جتماعی الت اخص مبحث عدو به طور اجتماعی الت اما بحث عدا

، 1379اد، ست)حاتمی نژاگرفته ار مطالعه قرو توجه رد موان یردر است که اندگی زمرتبط با کیفیت ت موضوعا

 (. 1395اسالمی،  ، بنیاد مسکن انقالب1388، لطفی، 1386حسین زاده؛ 

 الف( پژوهش های خارجی

، در تحقیقی، با عنوان کیفیت زندگی در شهرها، شواهد تجربی در چشهم انداز تطبیقی 2016وزیاک بیالوولسکا 

شهر اروپا پرداخته است. این تحقیق  79هزار نفر از شهروندان در  41اروپایی، به مطالعه و بررسی کیفیت زندگی 

رعایت شهروندي غیرمتقارن می باشد؛ زیرا شهروندان از سطح حمل و نقل عمومی، تسهیالت اثبات می کند که 

فرهنگی، فضاهاي سبز، میزان دسترسی به خرده فروشان ازلی، کیفیت هوا، اثربخشی مدیریت عمومی و قابلیت 

 ت اند.اعتماد به مدیریت عمومی و به طور کلی، شهروندان، رعایت کمتري از زندگی در شهر خود داش

، در تحقیقی، به بررسی کیفیت زندگی و نیز توسعه پایدار و همچنین شناخت 2013سراج الدین و همکارانش 

ارتباط آن با مفهوم کیفیت زندگی در شهرهاي جهان و به ویژه شهرهاي مصر پرداخت اند. آنها براي بررسی موضوع 
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اجتماعی، روانشناسی، اقتصادي و سیاسی دست  به هفت الیه طبقه بندي شده شامل: محیطی، فیزیکی، تحرکات،

بخش بنیادي اساسی، تقسیم شده اند که می توانند در ترکیبات متنوعی در دستیابی به  30یافتند. سپس این ابعاد، به 

 کیفیت زندگی بر جوامع به کار گرفته شوند.

است هاي الزم براي برنام ، در پژوهشی سازگاري و ناهنجاري در کیفیت زندگی، شاخص ها و سی2012تکالي،

ریزي شهري در اتیوپی را بررسی کرد. این پژوهش، اندازه گیري کیفیت زندگی با استفاده از شاخص هاي مسکن، 

دسترسی به خدمات عمومی، فضاي سبز و درآمد خانوار و شناسایی دالیل سازگاري و ناهنجاري در شهر مِکِله 

 ی از نابرابري کیفیت زندگی در تمام شاخص هاي بیان شده می باشد.شمال شرق اتیوپی پرداخت است. نتایج، حاک

، در پژوهشی در جنوب شرق کوئیزلند به چگونگی ارتباط قوي بهین شاخص 2006مک کارا، و همکارانش 

هاي عینی و ذهنی کیفیت زندگی شهري پرداخت اند. نتایج پژوهش، حاکی از ارتباط ضعیف میان شاخص هاي 

که در هنگام به کارگیري استنتاج ها باید مراقبت شود؛ زیرا بهبودي در کیفیت ذهنی زندگی  عینی و ذهنی است

 شهري، اساس بهبهود در کیفیت عینی زندگی شهري است.

 ب( پژوهش های داخلی

، در پژوهشی به سنجش کیفیت زندگی در محله قلعه شهر بافق پرداخت اند. پژوهش 1396قانعی و همکارانش 

براي توصیف،  SPSSو نرم افزار  QSPM ،SWOTتحلیلی است و از تکنیک -انجام، توصیفی از لحاظ شیوه

، 8/4طبقه بندي و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج، نشان می دهند که کیفیت زندگی در محل قلعه ، با امتیاز 

، 66/6لفه اجتماعی با امتیاز ، پایین ترین سطح و مؤ8/3( است و مؤلف کالبدي با امتیاز 5کمتر از حد متوسط)

 باالترین سطح را از لحاظ کیفی دارند. 

، در تحقیقی ارتباط و تأثیر کیفیت زندگی عینی بر کیفیت زندگی ذهنی در 1394فیروزجاییان و دهقان حداد 

شهر آمل، بر پایه هفت شاخص امکانات و خدمات رفاهی، سالمت جسمانی، فعالیت هاي مدنی، رواب اجتماعی، 

عایت از محی فیزیکی، رعایت از محیط اقتصادي و رعایت از محیط اجتماعی را بررسی کرده اند. یافته هاي ر

تحقیق نیز نشان داده اند که تمام فرضیات تحقیق به غیر از یک فرضیه که ارتباط سن با کیفیت زندگی ذهنی را می 

 درصد، تأیید شدند. 99سنجد با سطح اطمینان

، در پژوهشی با عنوان ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاه هاي غیررسمی شهرها 1394نجفی و همکارانش 

موردشناسی: محل اسالم آباد شهر زنجان انجام دادند. به منظور ارزیابی کیفیت زندگی از هر دو بعد عینی و ذهنی؛ 

شده است. نتایج  مؤلفه استفاده 23شامل چهار شاخص اصلی اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادي و کالبدي و 

 بیانگه هر آن هستند که:

محله اسالم آباد، در وضعیت نامطلوبی از نظر شاخص هاي کیفیت زندگی قرار گرفت و این اختالف در شاخص  -1

 -3رابطه متقابل و معناداري میان شاخص ها در محله وجود دارد.  -2هاي اقتصادي و کالبدي، چشمگیر است. 

 شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و کالبدي تغییر کرده است. دیدگاه ذهنی شهروندان تحت

تهران پرداخت  22، در مطالعه اي به ارزیابی شاخص هاي کیفیت زندگی در منطقه 1393بندرآباد احمدي نژاد 

( از لحاط 35/0( و برخورداري نامناسب کالبدي)86/0اند. نتایج حاصل، نشانگر برخورداري مناسب در مسکن )
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( و 44/0( نسبت به وضعیت اقتصادي)67/0( و محیط زیست)58/0ینی و مناسب بودن وضعیت مسکن)ابعاد ع

( از لحاظ ابعاد ذهنی است. همچنین بررسی آزمون هاي آماري، همبستگی بین ابعاد ذهنی و عینی 46/0اجتماعی)

 ( نشان نمی دهد. 28/0را با امتیاز)

دگی متکی بر عوامل مکانی است و در هر یک از محدوده هاي نتایج پیشینه پژوهش نشان می دهد که کیفیت زن

مورد بررسی، نتایج ارائه شده در شاخص هاي مختلف، متفاوت است. محدوده این پژوهش نیز به لحاظ ساختاري 

از وضعیت یکسانی برخوردار نیست؛ لذا سنجش وضعیت کیفیت زندگی در این محدوده نیز از لحا کاربردي و 

 ئز اهمیت است.برنامه ریزي حا
 

 (: مختصری از پیشینه تحقیق کیفیت زندگی در کشور1جدول)

 محور اصلی عنوان مطالعه ردیف

-WHOQOLکیفیت زندگی مردم شهر تهران بر اساس پرسش نامه  1

BREF 
 سالمت

 فرهنگی –ابعاد اجتماعی  مذهب و احساس ذهنی بهزیستی بررسی رابطه 2

 مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهري 3
محیط انسان ساخت و 

 طبیعی

 ارزیابی کیفیت محیط زیست شهر تهران 4
محیط انسان ساخت و 

 طبیعی

 عدالت اجتماعی و شهر )نمونه: گنبد قابوس( 5
 –عدالت )ابعاد اجتماعی 

 فرهنگی(

6 
بافت میانی شهرها، مطالعه شناخت و ارزیابی کیفیت محیط شهري در 

 موردي شهر شیراز

محیط انسان ساخت و 

 طبیعی

 عملکرد شهرداري پایش شهر و شهرداري تهران 7

8 
هاي شهر تهران بر اساس شاخصبررسی ناپایداري هاي امنیتی کالن

 توسعه پایدار
 فرهنگی –ابعاد اجتماعی 

 فرهنگی –ابعاد اجتماعی  بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان تهرانی 9

 پروژه سنجش عدالت در شهر تهران 10
عدالت در برخورداري از 

 خدمات

 (1391منبع: مرکز مطالعات شهرداری تهران )      
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 مبانی نظری -3 

 مفاهیم مرتبط با سنجش کیفیت زندگی

وارد مباحث جغرافیا، مخصوصاً جغرافیاي  1960از دهه کیفیت زندگی واژه اي است چند بعدي و چند مفهومی که 

انسانی گردیده و امروزه هدف اصلی برنامه ریزي شهري؛ ارتقاء سطح کیفیت زندگی ساکنین شهر می باشد کیفیت 

زندگی از شاخص ها و زیر شاخص هایی تشکیل می شود که فرض ممکن بر این است که در هر مکان به یک میزان 

نداشته باشند مخصوصاً در دو نوع بافت فرسوده و جدید. برخی کیفیت زندگی به عنوان قابلیت  اهمیت و اولویت

اي براي میزان جذابیت و برخی به عنوان رفاه عمومی، بهزیستی زیست پذیري یک ناحیه، برخی دیگر به عنوان سنجه

(. کیفیت زندگی یک فرد به Epley and Menon, 2008اند )اجتماعی، شادکامی، رضایتمندي و. .. تفسیر کرده

ها و ادراکات درونی و ذهنی او از این عوامل و نیز از خودش وابسته اش و دریافتحقایق عینی و خارجی زندگی

هاي علمی (. کیفیت زندگی مفهومی نو است که از اواخر قرن بیستم مورد توجه محققان رشته1388است)حبیب پور، 

( است که در حیطه حیات روستایی در ایاالت 1946لین اثر در این حیطه، از آگبرون)قرار گرفته است. به طوري که او

متحده نوشته است. به طور کلی توجه به کیفیت زندگی به عنوان یک زمینه کلیدي براي تحقیق در جغرافیاي اجتماعی 

راستاي سنجش کیفیت هاي قابل توجهی در شهري پدیدار شده است و همزمان با جغرافیاي اجتماعی شهري، تالش

هاي سنجش (. بنابراین حیطه مربوط به کیفیت زندگی و روشPacione, 2003هاي شهري انجام گرفته است)محیط

مردان هر آن در هیچ زمانی به اندازه امروز گسترده نبوده است. امروزه اقتصاددانان، دانشمندان علوم اجتماعی و دولت

کنند. لذت از زندگی یک مفهوم ذهنی است که از طریق مفاهیمی چون نگاه میکدام از دیدگاه خاصی به این مقوله 

گردد. البته باید توجه داشته باشیم که مفهوم رضایتمندي از رفاه ذهنی، رضایتمندي از زندگی و شادي مطرح می

وانیم به عنوان تزندگی یک مفهوم قابل تعریف و معلول یک تجربه درک شده است در حالی که واژه شادي را فقط می

تري یک حالت از رفتار انسان در نظر بگیریم. از طرفی باید توجه داشت که واژه رضایتمندي مفهومی محتمل و واقعی

اي در باب میزان شادي از (. مطالعات مقایسهBerger-SchmidtR, 2002گیري است)براي سیاست و تصمیم

در باب الگوهاي نگرانی انسان مطرح شد اما  2نتریل.م توسط مرکز مطالعات جهانی کا1960زندگی در دهه 

رود با کاربرد امتیازاتی از ناراضی تا راضی مورد استانداردهایی که براي سنجش رضایتمندي و شادي افراد به کار می

س به توانند داشته باشند تمایل دارند پبسیاري از اقراد به چیزهایی که نمی (.Balsas, 2007گیرد)استفاده قرار می

دالیل اقتصادي و یا دیگر دالیل، آنها باید محلی را که تمایل کمتري دارند برگزینند. وقتی آنچه را که تمایل داریم 

توان ابراز داشت که (. با توجه به تعاریف باال می1388شود)گیفورد، مان جلب میتوانیم انتخاب کنیم، رضایتمی

پذیرد. محیطی تاثیر میهاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و زیستهنی، از زمینهها داللت براین دارد که ابعاد ذتمامی آن

 هاي مهم به بررسی کیفیت زندگی شهري پرداخت. توان بدون در نظر گرفتن تمامی شاخصپس نمی

: استاندارد زندگی، معیاري براي سنجش رفاه اقتصادي است. مقصود از آن قابلیت دسترسی به استاندارد زندگی 

شود. در یک نگاه محاسبه می االها و خدمات کمیاب و پایه است و معموالً بر حسب درآمد سرانه یا مصرف سرانهک

وري، سرانه رشد اقتصادي واقعی، توزیع درآمد، کلی، بهبود در استاندارد زندگی نتیجه بهبود عوامل اقتصادي مانند بهره

شرایط کاري ایمن، محیط زیست پاک و میزان جرم و جنایت  دسترسی به خدمات عمومی و عوامل غیراقتصادي مانند
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پائین است. در سنجش استاندارد زندگی، ریچارد اشتکل از کاربرد دو سنجه دیگر در حوزه سالمت و براي سنجش 

آورد که در تاریخ مطالعات اقتصادي صورت گرفته است: این دو سنجه عبارتند از استاندارد زندگی بحث به میان می

گیري هاي رشد اندازهد به زندگی در حین تولد)یا میانگین طول عمر( و میانگین قد که شرایط تغذیه را در طول سالامی

 (.philips, 2006کند)می

پذیري به معنی توانایی شهر یا ناحیه شهري بر حفظ و بهبود ظرفیت زیست : زیستپذیرپذیری/ شهر زیستزیست

کند؟ این پرسشی است که پذیر بدل میه چیزي شهري را به مکانی زیست(. چBalsas, 2007و سرزندگی است)

شهر "پاسخ آن بسیار دشوار است. پیشتر کوین لینچ تالش کرده است به آن پاسخ دهد: چه چیزي شهري را به یک 

 آید، این موضوع بیشتر در حوزه خاصپذیري برمیکند؟ همان گونه که از واضع معیارهاي زیستبدل می "خوب

گیرد. لینچ این پرسش را با تعریف پنج بعد عملکردي و تحقق آنها قرار می "برنامه ریزي و طراحی شهري"رشته 

لینچ پنج معیار عملکردي خود را این گونه تعریف  .پذیر می داند. سرزندگی، معنی، تناسب، دسترسی و کنترلامکان

 (:1376کرده است)لینچ، 

هاي انسانی بوده و اندازه حامی عملکردهاي حیاتی، نیازهاي بیولوژیکی و توانایی الف( سرزندگی: این که شهر تا چه

 سازد.تر، چگونه بقاء همه موجودات را ممکن میاز همه مهم

تواند به وضوح درک شود، از نظر ذهنی قابل شناسایی باشد و ساکنان شهر، ب( معنی: این که شهر تا چه اندازه می

 ها و مفاهیم جامعه در ارتباط است.ه تجسم درآورند و تا چه اندازه آن ساختار ذهنی با ارزشآن را در زمان و مکان ب

ج( تناسب: این که شکل و ظرفیت فضاها، معابر و تجهیزات یک شهر تا چه اندازه با مقیاس انسان و با الگوي 

 بق است.هایی که مردم از روي عادت به آن اشتغال دارند و یا خواهند داشت، منطفعالیت

ها شامل کمیت و تنوع ها، منابع، خدمات، اطالعات و یا مکاند( دسترسی: توانایی دسترسی به سایر اهداف، فعالیت

 توان به انها دسترسی پیدا کرد.عناصر که می

کسانی  ه(کنترل: این که استفاده از فضاها و دسترسی به آنها، ایجاد، تعمیر، اصالح و مدیریت آنها تا چه اندازه توسط

 گیرد.کنند صورت میکه از آن استفاده می

: مفهوم کیفیت مکان، نزدیکی زیادي با مفاهیمی مانند زیست پذیري و پایداري دارد. این مفهوم از جمله کیفیت مکان

شود که در آن ابعاد توسعه اقتصادي، حفاظت ریزي شهري محسوب میاهداف عملیاتی شناخته شده در حوزه برنامه

شناسی، اقتصاد هایی مانند بهداشت / سالمت عمومی، روانشوند. رشتهمحیطی و برابري اجتماعی ترکیب میزیست 

هایی براي مطالعه کیفیت زندگی فردي یا گروهی تدبیر کرده اند. در مقابل، بسیاري از شناسی ابزارها و روشو جامعه

زیست پذیري نیز عنوان شد، در تحلیل کیفیت مکان به  دانان، همان گونه که در موردبرنامه ریزان شهري و جغرافی

تخصص دست یافته اند. از دید برنامه ریزان، کیفیت مکان تا حد زیادي به طور مستقیم در ارتباط با ویژگی هاي 

 ,Andrewsبنیادي کیفیت زندگی است و بازیگران محلی، نقش عمده اي در ارتقاء کیفیت مکان بازي می کنند)

2001.) 

گیرند که از انواع نیازهاي هاي معرف کیفیت زندگی طیف وسیعی را در بر می: شاخصهای کیفیت زندگیشاخص

هاي بهداشتی، محیط اجتماعی، محیط مادي، محیط زیستی و حتی بشر همچون انواع تغذیه و پوشاک گرفته تا مراقبت
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گی به شرایط محیطی که مردم در آن زندگی شود. در واقع مفهوم کیفیت زندابعاد روحی زندگی انسانی را شامل می

(. باید توجه داشته باشیم که در تحقیقت مرتبط با Murphy, 2004کنند و به خصوصیات خود افراد اشاره دارد)می

(. Shin et al, 2003روند)هاي عینی و ذهنی به عنوان دو مفهوم متفاوت از یکدیگر بکار میکیفیت زندگی شاخص

(. این دو غالبا بصورت مجزا و به Lee, 2008زندگی دو رویکرد عینی و ذهنی وجود دارد)در مطالعات کیفیت 

ترین تمایز در بررسی گیرند زیرا گستردهندرت در ترکیب با هم براي سنجش کیفیت زندگی مورد استفاده قرار می

دو دسته شاخص به مطالعه  بنابراین محققان در غالب کیفیت زندگی، تمایز میان کیفیت عینی و ذهنی زندگی است.

هاي عینی مثل مسکن و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی و کیفیت زندگی می پردازند: عواملی که به بررسی شاخص

کند. اما این دو دسته اقتصادي و... می پردازند. عواملی که شاخص ذهنی مثل رضایتمندي و انگیزه و.. را مطالعه می

 ,Amerigo et alل یکدیگرند و باید در ارتباط با یکدیگر به کار روند)شاخص در مطالعات کیفیت زندگی مکم

2007.) 

 



                                                                     2645-3851: شاپا الکترونیکی

 های مورد استفاده در رابطه با کیفیت زندگیشاخص(: 2جدول)

 های مورد استفادهشاخص محقق یا مورد مطالعه

Lee (2008) 
هاي وابستگیخدمات شهري، رضایتمندي از روابط همسایگی، محیط اجتماعی، 

 محلی، محیط مسکونی

Tu & Lee, (2008 
فضاهاي سبز و فضاهاي باز، امنیت و روابط اجتماعی، حمل و نقل و خدمات 

 تجاري، احساس استرس و فشار، و آلودگی محیطی.

Ruut et al, (2007) 
هاي تفریحی، مشارکت اجتماعی، فعالیت مسکن، سالمتی، قدرت خرید، فعالیت

 تعطیالتورزشی، 

McCrea et al 

(2006) 
هاي فضایی، اشتغال، اقتصاد، منابع و محیط، بهداشت، امید به زندگی، امنیت، جنبه

 مهاجرت، آموزش

Megone et al  

(2006) 
شان، خدمات رفاهی و ها، فضاهاي سبز، مردم و روابط اجتماعیدسترسی و جاده

 تجاري، خدمات اوقات فراغت و سالمت محیطی.

Shin, 2003 
هاي پیشرفت فردي، برابري اجتماعی، شرایط زندگی جامعه، حمل و نقل، فرصت

 ارتباطات

Kample et al, 

(2003) 
سبک زندگی، خصوصیات فردي، سالمت، دسترسی به خدمات، منابع طبیعی، محیط 

 طبیعی، امنیت، اجتماع، فرهنگ

 منبع: نگارنده

 

 

 با رویکرد مشارکتی SWOTبا تکنیک  این مناطقفرهنگی  -ارزیابی توانمند سازی اجتماعی -4

که عمدتاً به صورت مشاهدات میدانی، مصاحبه با  این مناطقدر بررسی هاي جامع محیط درونی و بیرونی 

مردم، أخذ نظر کارشناسان صورت گرفته و نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدات در ضمینه توانمند سازي 

این محالت بر پایه الگوي سوات صورت برداري شده است و به دو بخش عوامل درونی شامل نقاط ضعف و 

 ات و فرصتها به صورت جدول زیر ارائه شده است:قوت و عوامل بیرونی شامل تهدید

 با رویکرد مشارکتی SWOTبرپایه الگوی  این مناطقفرهنگی  -(: تحلیل اجتماعی3جدول)

  ویژگی محالت ارتباط مشارکتی

هزینه کمتر ساماندهی و  -

 توانمند سازي

دوام نسبی ساختمانها و وجود  -

ط  زیرساختهاي اساسی
نقا ت)

قو
S)  ل
وام

ع

نی
رو

د
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پتانسیل  امکان بهره گیري از -

 نیروي کار

ارتقاء سرمایه اجتماعی و  -

 اقتصادي

بهره گیري از توانمندي هاي  -

 زنان

طراحی و برنامه ریزي  -

 کالبدي مناسب

 استفاده از ایده اقتصاد خانگی -

وجود حس مشارکت جمعی براساس  -

 مشاهدات میدانی

اعتماد در بین همسایگان وجود حس  -

 براساس نظر سنجی

 سازماندهی سنتی نیروي شاغل غیررسمی -

هاي طبیعی مناسب در ناحیه  وجود شیب -

 براي هدایت آبهاي سطحی

 نیروي اقتصادي جمعی و خانوادگی -

قوع        - کم، و قر و درآمددد  ف

 اختالف همسایگی

هاي  ناتوانی در پرداخت وام -

 دولتی

رشد بی رویه جمعیت و  -

 مهاجرت

بی سوادي، کم سوادي در  -

 این محالت

دست فروشی و شغل هاي  -

 کاذب

 تراکم زیاد نفر در خانوار در واحد مسکونی -

 پایین بودن مساحت قطعات  -

عدم مالکیت قانونی و رسمی واحدهاي  -

 مسکونی

 نرخ باالي رشد جمعیت و باروري زنان -

 تخصص نیروي شاغل محلهعدم مهارت و  -

 ضعف بنیان اقتصادي خانوارها -

ف
ضع

ط 
نقا

 (
W)
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ان حل و فصل مشکالت    امک -

 حقوقی  

قاء سدددطح ف   - این رهنگی ارت

 مناطق

 وحیه مشارکتشکل گیري ر -

 طح بهداشت عمومیارتقاء س -

 سمیت شناختنامکان به ر -

مایل نهادهاي مدیریت شهري به ت -

 ساماندهی محله

سکان به موضوع ساماندهی ا توجه دولت -

 غیررسمی

 ي عمومیوجود کتابخانه ها -

ان تشکیل تعاون هاي کوچک مقیاس امک -

 محلی

مایت دولت از تشکیل صندوق هاي ح -

 خرده وام محلی

تها
ص

فر
 (

O)
 

نی
رو

ل بی
وام

ع
 

 افزایش مشکالت ساماندهی -

نان در       - یت سدددداک عدم امن

 مکانهاي عمومی

زمینه شکل گیري خلوتگاه و  -

 بزهکاري

جود   - کدداذب و  شددددغددلو

 بزهکاري اجتماعی

 فرهنگی -نا امنی اجتماعی  -

باالي طراحی        - هاي  نه  هزی

 کالبدي

هاي عفونی،      - ماری شدددیوع بی

 زیست محیطی

برنامه ریزي و طراحی نامناسب فضاهاي  -

 باز

توده واحدهاي مسکونی بدون رعایت  -

 اصول فنی

 درگیري هاي قومی و قبیله اي -

کمبود دسترسی جوانان به مکانهاي مناسب -

 گذران اوقات فراغت

نرخ باالي بیکاري و باال بودن مهاجرت از  -

 دیگر استان ها

زمینه افزایش جرایم اجتماعی به دلیل شغل  -

 هاي کاذب

همجواري کاربري هاي ناسازگار و  -

 بهداشت نامناسب محیط

ت
دا

دی
ته

 (T) 

 مأخذ: نگارنده 
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فرهنگی در  -اجتماعی پایداري رویکرد با شهري محالت کیفیت ارتقاء جهت ریزي به برنامهبراي دستیابی 

ه متغیرهایی را از طریق بررسی هاي کتابخانه اي و اسنادي بدست آورده شد؛ و هریک از متغیرها باین مناطق 

 قرار ذیل می باشد:که متغیرها و زیرمتغیرهاي پژوهش به . وسیله زیر متغیرهایی سنجیده شد

 ارتقاء جهت ریزي و برنامه یکی از عوامل مؤثر در افزایش مشارکت هاي شهروندان باال بردن اعتماد مردم: -

، باال بردن اعتماد مردم نسبت به مسئوالن و مدیران شهرداري و این منطقهفرهنگی در  -کیفیت اجتماعی

یل در طیف هاي ذمتغیر  براي سنجش آن از دو زیرخود نهاد شهرداري می باشد که در پرسشنامه طرح شده 

 کم تا زیاد به قرار ذیل استفاده شده است:

 

 اعتماد مردم افزایشزیر متغیرهای متغیر (: 4جدول)

 متوسط کم زیاد زیر متغیر متغیر

 باالبردن اعتماد مردم

ساکنین محله      ساس ناتوانی و غیر مؤثر بودن  رفع اح

 در برابر شهرداری
*   

ساکنین    نقش مدیر محله در افزایش اعتماد اجتماعی 

 محله
  * 

 ه(نگارندمأخذ:)

 

دیگري که مدیران  از عوامل موثر ارتقاء احترام و پاسخگویی مدیران شهری نسبت به ساکنین محالت: -

شهروندي  فرهنگی -اجتماعی وسیله کمک به ارتقاء آن در افزایش مشارکت هايه محالت می تواند ب

احترام و پاسخگویی مدیران شهري  موثر عمل نمایند ارتقاءجهت ارتقاء کیفیت زندگی در محالت شهري، 

نسبت به ساکنین محالت می باشد که در این پژوهش به عنوان یکی از متغیرها در نظرگرفته شده است 

 به ترتیب جدول ذیل می باشد:در این مناطق آن بررسی شده که زیر متغییرهاي 
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 محالتاین زیر متغیرهای متغیر ارتقاء احترام و پاسخگویی مدیران شهری نسبت به ساکنین (: 5جدول)

 متوسط کم زیاد زیر متغیر متغیر

ارتقاء احترام و پاسخگویی 

مدیران شهری نسبت به 

 این مناطق ساکنین محالت

   * ارتقای پاسخگویی مدیران شهری در محله

مدیریت و برنامه ریزی تنها آنها حق »تقویت باور 

 «ندارند
 *  

باال بردن توجه مدیران شهری به مشکالت و امور 

 محله
  * 

   * اصالح نگرش منفی ساکنان به شهرداری

 *   باالبردن تعهد مدیران شهری در رسیدگی به محله

باالبردن احترام و پاسخگویی سریع به نظرات 

 خواسته ها ساکنین محله
*   

وحشت ساکنین محله در ابراز مخالفت و در رفع 

 بیزاری در برابر شهرداری
  * 

 ه(نگارندمأخذ:)

در  براي سنجش این متغیر در افزایش مشارکت شهروندان تقویت کانال های ارتباطی با مدیران شهری: -

 از سه زیر متغیر به ترتیب جدول زیر استفاده شده است: راستاي باال بردن

 

 متغیرهای متغیر تقویت کانال های ارتباطیزیر (: 6جدول)

 متوسط کم زیاد زیر متغیر متغیر

های          نال  کا یت  تقو

مدیران            با  باطی  ارت

 شهری

 *   تقویت امکانات و کانال های ارتباطی با مدیران شهری

  *  انتقال درست پیام، خواسته ها و نیازهای ساکنین محله  

ها و طرح        مه  نا قال درستتتت و صتتحیا بر های   انت

ساکنین محله    ستای ارتقاء کیفیت    شهرداری به  در را

 محالت شهری

*   

 (نگارنده:)مأخذ
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از متغیرهاي بسیار مهمی که مدیران  دستیابی به اهداف طرح ها و ارتقاء کمی و کیفی پروژه های شهری: -

ست از دستیابی ا محالت و مشارکت شهروندان می توانند مدیران شهري را کمک نمایند عبارتمناطق و 

فرهنگی  -باعث رونق اجتماعیبه اهداف طرح ها و ارتقاء کمی و کیفی پروژه هاي شهري می باشد. که 

متغیرهاي آن به شده و در نتیجه به ارتقاء اجتماعی و کیفیت زندگی در محالت منجر خواهد شد که 

 :ترتیب جدول ذیل می باشد

 

 اهداف طرح ها و ارتقاء کمی و کیفی پروژه های شهریزیر متغیرهای متغیر دستیابی به (: 7جدول)

 متوسط کم زیاد زیر متغیر متغیر

هداف       به ا یابی  دستتت

طرح ها و ارتقاء کمی 

های         و کیفی پروژه 

 شهری

ان محله از تدابیر و سیاست های نافزایش آگاهی ساک

 و ...در باال بردن کیفیت زندگی مدیران شهری 
*   

  *  ها و پروژه های سطا محلهارتقاء کمی و کیفی طرح 

باال بردن میزان پذیرش طرح و برنامه توسط ساکنین 

 محله
  * 

   * افزایش احساس مالکیت بر اموال عمومی

شناخت بهتر توان ها و تنگناهای محله توسط مدیران 

 شهری
  * 

   * کمک به حل مسائل و مشکالت محله و ساکنین آن 

 

 

در صورتی به  تمحالاین ساکنین اشاره شد، طوري که  عامل مؤثر دیگر همان تشویق به مشارکت: -

براي این منظور مدیر محله می تواند با  .مشارکت روي خواهند آورد که مشارکت براي آنها سودآور باشد

لذا عامل تشویق به مشارکت به عنوان یکی دیگر از متغیرهاي  .اقداماتی مشوق ساکنان در این امر باشد

که زیر متغیرهاي  .پژوهش انتخاب شده استفرهنگی و کیفیت زندگی در این  -ال بردن و ارتقاء اجتماعیبا

 در جداول فوق گنجانده شده است.مورد استفاده براي سنجش آن 

 

 نتیجه گیری و پیشنهاد -5

 ارتباط یافتن و داشته قرار ریزان برنامه توجه مورد زمان هر از بیش شهري فضاي اجتماعی ابعاد امروزه؛  

 یا افقی پراکنش در این بین .است بوده برخوردار زیادي اهمیت از اجتماعی مفاهیم و فضایی هاي کیفیت بین
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 شهرهاي از بسیاري امروزه که است اي پدیده پیرامون، فضاي در شهرها سریع کالبدي گسترش و رشد همان

 نظریات اخیر، هاي سال در. دارند تاثیر پدیده این بروز در مختلفی علل و ها مولفه. کنند می تجربه را آن ایران

 حاشیهاسکان غیررسمی، محالت بافت فرسوده و  خودجوش راهکارهاي نقش بر توانمندسازي، در نوین

 از رفت برون براي غیررسمی هاي سکونتگاه ساکنین که عملی راهکارهاي از یکی. است شده معطوف نشینان،

 پیامد. است خودجوش مشاغل و غیررسمی اقتصاد به آوردن روي اند، گرفته پیش در نشینی حاشیه مشکالت

 ناپایدار رشد جمله از متعدد مشکالت و مسایل با غیررسمی هاي سکونتگاه رشد و شهرنشینی سریع رشد

 توسعه روي پیش عمده موانع یکی عنوان به محالت از برخی ناپایداري امروزه. است همراه شهري محالت

و مهمترین دلیل آن  .شود می تشدید غیررسمی اسکان محالت در ناپایداري این که شود می مطرح شهري

 و است توسعه هايبحران از ناشی ناهنجار، و نامتعارف نشینی حاشیه و مهاجرت بی رویه می باشد. مهاجرت

 شهري صحیح مدیریت نبود و شده جمعیتی ریزيبرون هايآستانه شکست و ساختارها در تعادل عدم به منجر

 و شهري توسعه به توجه و کنترل يزمینه در مدت بلند و مدت کوتاه هايبرنامه وجود عدم آن کنار در و

در انتها می توان چنین  .گرددمی بزرگ شهرهاي در غیررسمی اسکان ایجاد باعث بحران، این در ارزان مسکن

تحوالت شهرنشینی در دهه هاي اخیر با تغییرات عمده در بافت هاي شهري همراه بوده است. نتیجه گرفت که 

محالت اسکان غیررسمی در محالت حاشیه راهکارهاي متناسب براي بهسازي، ساماندهی و رفع معضالت 

براي ارائه بافت هاي فرسوده بسته به نوع مسئله، وسعت و شدت آن متفاوت است. از این رو بایستی نشین و 

راهکارها مناسب به بررسی مسئله و شناسایی ابعاد، وسعت و شدت آن پرداخته و عالوه بر آن زمینه هاي اولیه 

و علل شکل گیري بافت هاي فرسوده و نحوه ارتباط کالبدي و اجتماعی آن با بخش هاي مجاور را مورد تدقیق 

ن موجود و امکانات خاص، هریک می توانند در قرار داد. شرایط و ویژگی هاي کلی شهر، سیاست هاي کال

در برنامه ریزي و تعریف استراتژي کالن براي  انتخاب راهبردهاي مواجه با بافت هاي فرسوده موثر واقع شود.

مدیریت بحران در بافت هاي فرسوده شهري به دو موضوع الزامات مدیریت بحران شامل سازماندهی، برنامه 

منابع، مهارت هاي تخصصی و نیازهاي آموزشی و کسب آمادگی و همچنین اجزاء ریزي، استفاده بهینه از 

سیستم مدیریت بحران شامل آمادگی، پیشگیري، کاهش اثرات، مقابله)امداد و نجات( و بازتوانی بازسازي می 

 بایست توجه شود که کاربست آن می تواند مبناي تعریف راهکارهاي میان مدت در زمینه مدیریت بحران در

بافت هاي فرسوده باشد: هدف از طرح این موضوع ارائه یک طرح کلی از نیازهاي عمده و اساسی در راستاي 

می باشد که سیستم مدیریت بحران باید خود را به و در نتیجه ساماندهی اجتماعی و فرهنگی مقابله با بحران 

و نامقاوم شهري ایجاد این محالت تمالی در آنها تجهیز نماید تا بتوان سیستمی کارآمد براي مقابله با حوادث اح

استاندارد در کشورهاي در حال رسمی و غیر  ،نمود. بافت هاي فرسوده شهري و سکونتگاه هاي حاشیه اي

توسعه، بنا به دالیلی از قبیل عدم رعایت معیارهاي فنی و مهندسی در ساخت بنا، شبکه ارتباطی ناکارآمد، عدم 

در  هري، بیش تر از سایر بافت هاي شهري در معرض خطر زلزله قرار دارند. وجود تاسیسات و تجهیزات ش

-ساماندهی این محالت از دیدگاهاي اجتماعیتوجه به یافته هاي تحلیل، تهیه و اجراي طرح این پژوهش با 



 3شماره 4، دوره1400 زمستانجغرافیا و روابط انسانی،                       

292 

 

مدیریت در زمینه تغییر و تحول مؤلفه هاي توسعه پایدار)باال بردن کیفیت زندگی( با رویکرد  فرهنگی و کالبدي

بحران را فراهم نموده است. در بین مؤلفه ها، مؤلفه هاي رفاه اجتماعی و مشارکت ذینفعان از تغییر و تحول 

نشان می دهد این محالت بیشتري برخوردار شده اند. مروري بر اهداف و اقدامات اجرایی طرح بهسازي بافت 

. این جهت گیري، سبب شده تا در بین مؤلفه که این طرح اساساً با جهت گیري مدیریت بحران تهیه می شوند

با توجه به یافته هاي  انتهادر ها، آنهایی که ارتباط بیشتري با این جهت گیري داشتند، تحول بیشتري یافته اند. 

 پژوهش پیشنهادات ذیل ارائه می گردد:

 پیشنهادات در مقیاس کالن:

 پذیري مساکن شهري براي انجام اموري همچون مدیریت بحرانبندي آسیبانجام مطالعات مربوط به پهنه -  

هاي اطالعات هاي اطالعاتی جامع و مدون از تمام جزئیات و عناصر شهري بر پایه سیستمایجاد بانک -  

تواند براي اهداف هایی مینکاي و کشوري، چنین باجغرافیایی از سوي سازمان متولی در سطح ملی، منطقه

و شناسایی و پیشگیري از پذیري آن شهرها در برابر زلزله گوناگون مدیریت شهري و از جمله تحلیل آسیب

 مورد استفاده قرار گیرد.فرهنگی  -آسیب اجتماعی

 پیشنهادات در مقیاس خرد محله:

ها در بازار از طریق هدایت مداخله هاي داراي ارتقاي جایگاه و کیفیت محیط محله در همجواري با محله -

 هاي شهري( و سطح درونی)ساختار مسکونی(.)لبه دو سطح بیرونی

هاي اصلی پیرامونی به درون محله ساماندهی هاي شاخص سواره و پیاده از خیابانها و دروازهایجاد ورودي -

 پذیري بافت مسکونینظور افزایش نفوذمحیطی گذرهاي فرعی محله در همپیوندي با فضاهاي عمومی، به م

هاي مسکونی هاي مناسب براي تجمیع قطعات ملکی فرسوده، به منظور ساخت مجموعهتعیین گستره -

مشارکتی و ارائه الگوي مطلوب سکونت، از طریق مشارکت بخش عمومی)ارائه تسهیالت(، بخش 

 شخصی( با رویکرد مدیریت بحران.   خصوصی)سرمایه گذاري و احداث( و جامعه محله)با آورده امالک
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