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 چکیده

بوده  زانیتوجه برنامه ر یخاص همواره کانون اصل یاشخاص و گروه ها یبرا ایمکان خاص  کیدر  یزندگ تیفیبهبود ک

باشد.  یآن جامعه م یعموم یها استیاهداف س نیاز مهم تر یکی ،یدر هر جامعه ا یزندگ تیفیاست. در واقع بهبود ک

امروزه با افزایش مهاجران به شهرهای بزرگ جهت دستیابی به شغل و وضعیت بهتر اقتصادی و به دلیل عدم توانایی اسکان 

به قسمت های حاشیه ای شهرها و سکونتگاه های غیررسمی متوسل می شوند. در این قسمت در بخش های رسمی شهری 

از شهرها زیرساخت های الزم شهری فراهم نبوده و ساکنان این مناطق از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار نیستند این مشکل 

این سکونتگاه ها میزان رضایت از کیفیت در کالن شهر تهران هم در محالت مختلف وجود دارد؛ بنابراین، ضروری است در 

 یمورد بررس یزندگ تیفیاز ک تیرضا زانیسکونتگاه ها م نیاست در ا یضرور ن،یبنابرا گیرد. زندگی مورد بررسی قرار

با هدف  قیتحق نیموارد اقدام گردد. در ا نیبرطرف کردن ا یشده و برا ییشناسا یتیعوامل نارضا نیقرار گرفته و مهم تر

و  هیتجز یاستفاده شده است و برا یلیتحل -یفیروش توص با استفاده از در قلمرو بافت ناکارآمد؛ یزندگ تیفیکسنجش 

 کمکرد که به علت  یرگی  جهینت گونه نیا توان یدر مجموع م بهره برده شده است. SPSS اراطالعات از نرم افز لیتحل

و  عدم همکاری ساکنین بافت فرسوده محدوده مورد مطالعهو  ی این منطقهشهر تیریو مد یمسئوالن شهردار یتوجه

 یوسازهاساخت شیو افزا ی و بافت فرسودهررسمیغ یهاباعث رشد سکونتگاه ریبا یهانیزم یو رهاساز یتوجهکم نیهمچن

-و همین امر منجر به آسیب اجتماعی افتیگسترش خواهد  زین ندهیبه موقع، در آ یدگیرسشده و در صورت عدم  رمجازیغ

 فرهنگی و کاهش کیفیت زندگی در این محالت را رقم خواهد زد.

 یشهر یزیبرنامه ر، بافت ناکارآمد ی،زندگ تیفیسنجش ک واژه کلیدی:
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 مقدمه -1

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

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

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

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

فرسودگی عملکردی)بیگ زاده،  -2فرسودگی کالبدی -1(. فرسودگی بر دو نوع استLoosum, 1996آید)

(. هرگاه فعالیت ها و کاربری ها پاسخگوی نیازها باشند ولی کالبد آسیب دیده باشد و یا نظام فعالیت ها به 1389

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

. کیفیت زندگی در این محالت مفهوم نوینی نیست، مفهوم (1400)پوراحمد، حادث شود، فرسودگی کامل است

ن کیفیت زندگی های مختلف دارای معانی متفاوتی است. به عنوان مثال، بسیاری از اقصادداناکیفیت زندگی در حوزه

به رشد و شناسان، این مفهوم نیازهای اساسی، زندگی روسنجند، در حالی که نزد جامعه را براساس درآمد می

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

توان ادراک افراد فهومی ذهنی و چند بعدی است و آن را می(. بنابراین، کیفیت مAndrews, 2001گیرد )در برمی

کند و در ارتباط با اهداف، انتظارات و استانداردهای از موقعیت خود در زمینه فرهنگی و ارزشی که در آن زندگی می

ر گذشته های مختلف زندگی دها به ابعاد و جنبهریزیکارکردی برنامه -(. نگاه کالبدیNillson, 2006آنها دانست)

های جدید مفاهیم اجتماعی نوینی مثل رفاه اجتماعی، ، تحت تأثیر نیازها و آگاهی1960سبب شد که از اواخر دهه

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

یخ و اوکلند بهترین نقاط شهری جهان و سنگاپور، توکیو و های کیفیت زندگی، وینا، زوراز طرفی با اعالم شاخص

معرفی  2012کوبه ژاپن بهترین نقاط شهری در آسیا و دبی به عنوان بهترین شهر در خاورمیانه، برای زندگی در سال 

 شدند.

یت بندی در رتبه آخر قرار دارد. موسسه منابع انسانی مرسر با استفاده از وضعهمچنین بغداد در این رده

های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، استانداردهای شهرنشینی و کیفیت زندگی جهان براساس شاخص

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

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

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

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

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

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

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

رفیت سکونت در شهر تهران با توجه به افزایش ساخت و سازهای (. ظ1394در خود جای داده است)پوراحمد، 
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درصد افزایش یافته است. قشربندی اجتماعی جمعیت تهران و مناطق پیرامون آن به  40طبقاتی طی ده سال گذشته

و دهد. با این فاصله طبقاتی های کم درآمد به حاشیه و تمرکز فقر در پیرامون تهران را نشان میخوبی رانش گروه

تواند محیطی متعارف و با منزلت برای اسکان طبقه متوسط تلقی شود و جدایی اجتماعی، تهران و پیرامون آن نمی

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

ه هم علت و هم معلول بسیاری از معضالت های حائز اهمیت بررسی در شهرها ک(. از طرفی، یکی از جنبه1388

شهری است بافت فرسوده شهری است)وجود شهر کهن در دل شهر امروزین(. ماهیت ویژه بافت فرسوده، هرگونه 

ای اعم از سازد، زیرا هم از لحاظ اقتصادی دارای امکانات بالقوهاعتبار میتوجهی به آن را از جهات مختلف بیبی

است، هم از جهت فرهنگی، خاستگاه شهر امروزی و یادگاری از فرهنگ و تاریخ پیشین زیرساختی و روساختی 

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

شهرسازی های معماری و ها است، از جهت کالبدی نیز با وجود همه فرسودگی هنوز دارای ارزشزندگی انسان

نظیریی است، به همین دلیل توجه بسیاری از صاحب نظران به مفهوم کیفیت زندگی شهری معطوف شد تا از بی

هایی در راستای ارتقای شرایط زندگی و بهبود بخشیدن به بعد کیفی زندگی و در نتیجه مدیریت این طریق تالش

های مربوط به کیفیت زندگی این است که م پژوهشبحران در این سکونتگاه ها صورت گیرد.  اصل بنیادی در تما

های مختلف چه اثری روی مخاطبان دارد و های اتخاذ شده در زمینهها و سیاستریزیمجموعا اقدامات و برنامه

رو مطالعات کیفیت زندگی به سبب توجه به آثار کنند. از اینهایی برخورد میآنها چگونه با چنین سیاست

تواند از اهمیت بسزایی در ارزشیابی های به اجرا گذاشته شده میها( سیاستو ذهنی)دستاوردها( عینی)ستانده

 یزندگ تیفیبا توجه به موارد مذکور هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش ک. های اجتماعی برخوردار باشدسیاست

می باشد.  داری تهرانشهر 17ی در محالت بافت فرسوده منطقهشهر یزیبرنامه ر ضرورت در قلمرو بافت ناکارآمد

مسائل رضایتمندی،کیفیت زندگی، نقش مدیریت شهری در  مانند مشکالت کالبدی و فیزیکی، بررسی این پژوهش

در جستجو و رسیدن به این که  می باشدارتقاء کیفیت محالت بافت فرسوده این منطقه با تأکید بر مدیریت بحران 

ارتقاء و افزایش کیفیت و رضایتمندی از زندگی در بافت فرسوده  توان بهبا تقویت چه عواملی میسوال است که 

 را فراهم کرد؟ در همین راستا و پاسخ به سوال اصلی پژوهش سواالت فرعی ذیل تحلیل خواهد شد:

. چگونه رویکردهای توسووعه واحدهای همسووایگی در محالت شووهری می تواند در ارتقاء کیفیت    1سوووال 

 تاثیر گذار باشد؟ تهران شهرداری 17منطقه زندگی محالت شهری

سایگی       2سوال   سعه واحدهای هم صه های ارتقاء کیفیت زندگی و عوامل موثر در تو شاخ . چه رابطه ای بین 

 وجود دارد؟تهران  شهرداری 17منطقهدر محالت 

 پیشینه تحقیق  -2

خص مبحث و به طور اجتماعی الت اما بحث عدارد، اندان یردر انی اندگی سابقه مطالعاتی چندزکیفیت ع موضو

ان یردر است که اندگی زمرتبط با کیفیت ت موضوعااز سطح شهرها در فضایی ی هایبرانابرو جتماعی الت اعد

 (. 1395، 1388، لطفی، 1386، حسین زاده؛ 1379اد، ست)حاتمی نژاگرفته ار مطالعه قرو توجه رد مو
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 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 

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

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

 خود داشت اند.اعتماد به مدیریت عمومی و به طور کلی، شهروندان، رعایت کمتری از زندگی در شهر 

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

ارتباط آن با مفهوم کیفیت زندگی در شهرهای جهان و به ویژه شهرهای مصر پرداخت اند. آنها برای بررسی موضوع 

تحرکات، اجتماعی، روانشناسی، اقتصادی و سیاسی دست به هفت الیه طبقه بندی شده شامل: محیطی، فیزیکی، 

بخش بنیادی 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.

ها و سیاست های الزم برای برنام ، در پژوهشی سازگاری و ناهنجاری در کیفیت زندگی، شاخص 2012تکالی،

ریزی شهری در اتیوپی را بررسی کرد. این پژوهش، اندازه گیری کیفیت زندگی با استفاده از شاخص های مسکن، 

دسترسی به خدمات عمومی، فضای سبز و درآمد خانوار و شناسایی دالیل سازگاری و ناهنجاری در شهر مِکِله 

 یج، حاکی از نابرابری کیفیت زندگی در تمام شاخص های بیان شده می باشد.شمال شرق اتیوپی پرداخت است. نتا

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

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

هنی است که در هنگام به کارگیری استنتاج ها باید مراقبت شود؛ زیرا بهبودی در کیفیت ذهنی زندگی عینی و ذ

 شهری، اساس بهبهود در کیفیت عینی زندگی شهری است.

 ب( پژوهش های داخلی

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

برای توصیف،  SPSSو نرم افزار  QSPM ،SWOTتحلیلی است و از تکنیک -اظ شیوه انجام، توصیفیاز لح

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

، 66/6طح و مؤلفه اجتماعی با امتیاز ، پایین ترین س8/3( است و مؤلف کالبدی 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 

ماعی، شهر آمل، بر پایه هفت شاخص امکانات و خدمات رفاهی، سالمت جسمانی، فعالیت های مدنی، رواب اجت

رعایت از محی فیزیکی، رعایت از محیط اقتصادی و رعایت از محیط اجتماعی را بررسی کرده اند. یافته های 

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
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، در پژوهشی با عنوان ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیررسمی شهرها 1394رانش نجفی و همکا

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

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

 بیانگه هر آن هستند که:

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

 -3رابطه متقابل و معناداری میان شاخص ها در محله وجود دارد.  -2های اقتصادی و کالبدی، چشمگیر است. 

 دان تحت شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی تغییر کرده است.دیدگاه ذهنی شهرون

تهران پرداخت  22، در مطالعه ای به ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در منطقه 1393بندرآباد احمدی نژاد 

( از لحاط 35/0( و برخورداری نامناسب کالبدی)86/0اند. نتایج حاصل، نشانگر برخورداری مناسب در مسکن )

( و 44/0( نسبت به وضعیت اقتصادی)67/0( و محیط زیست)58/0ابعاد عینی و مناسب بودن وضعیت مسکن)

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

 ( نشان نمی دهد. 28/0را با امتیاز)

کیفیت زندگی متکی بر عوامل مکانی است و در هر یک از محدوده های نتایج پیشینه پژوهش نشان می دهد که 

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

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

 ریزی حائز اهمیت است. برنامه
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 (: 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

 محیط انسان ساخت و طبیعی مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری 3

 محیط انسان ساخت و طبیعی ارزیابی کیفیت محیط زیست شهر تهران 4

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

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

 موردی شهر شیراز
 محیط انسان ساخت و طبیعی

 عملکرد شهرداری پایش شهر و شهرداری تهران 7

8 
های توسعه شهر تهران بر اساس شاخصبررسی ناپایداری های امنیتی کالن

 پایدار
 فرهنگی –ابعاد اجتماعی 

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

 عدالت در برخورداری از خدمات پروژه سنجش عدالت در شهر تهران 10

 (1391منبع: مرکز مطالعات شهرداری تهران )      

 

 

 مبانی نظری -3 

 مفاهیم مرتبط با سنجش کیفیت زندگی

وارد مباحث جغرافیا، مخصوصاً جغرافیای  1960کیفیت زندگی واژه ای است چند بعدی و چند مفهومی که از دهه 

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

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

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

ای برای میزان جذابیت و برخی به عنوان رفاه عمومی، بهزیستی زیست پذیری یک ناحیه، برخی دیگر به عنوان سنجه

(. کیفیت زندگی یک فرد به Epley and Menon, 2008اند )ایتمندی و. .. تفسیر کردهاجتماعی، شادکامی، رض

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

های علمی محققان رشته(. کیفیت زندگی مفهومی نو است که از اواخر قرن بیستم مورد توجه 1388است)حبیب پور، 

( است که در حیطه حیات روستایی در ایاالت 1946قرار گرفته است. به طوری که اولین اثر در این حیطه، از آگبرون)

متحده نوشته است. به طور کلی توجه به کیفیت زندگی به عنوان یک زمینه کلیدی برای تحقیق در جغرافیای اجتماعی 
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های قابل توجهی در راستای سنجش کیفیت با جغرافیای اجتماعی شهری، تالش شهری پدیدار شده است و همزمان

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

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

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

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

توانیم به عنوان تجربه درک شده است در حالی که واژه شادی را فقط میزندگی یک مفهوم قابل تعریف و معلول یک 

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

از  ای در باب میزان شادی(. مطالعات مقایسهBerger-SchmidtR, 2002گیری است)برای سیاست و تصمیم

در باب الگوهای نگرانی انسان مطرح شد اما  2.م توسط مرکز مطالعات جهانی کانتریل1960زندگی در دهه 

رود با کاربرد امتیازاتی از ناراضی تا راضی مورد استانداردهایی که برای سنجش رضایتمندی و شادی افراد به کار می

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

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

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

پذیرد. محیطی تاثیر میهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیستها داللت براین دارد که ابعاد ذهنی، از زمینهتمامی آن

 های مهم به بررسی کیفیت زندگی شهری پرداخت. توان بدون در نظر گرفتن تمامی شاخصپس نمی

ش رفاه اقتصادی است. مقصود از آن قابلیت دسترسی به : استاندارد زندگی، معیاری برای سنجاستاندارد زندگی 

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

مد، وری، سرانه رشد اقتصادی واقعی، توزیع درآکلی، بهبود در استاندارد زندگی نتیجه بهبود عوامل اقتصادی مانند بهره

دسترسی به خدمات عمومی و عوامل غیراقتصادی مانند شرایط کاری ایمن، محیط زیست پاک و میزان جرم و جنایت 

پائین است. در سنجش استاندارد زندگی، ریچارد اشتکل از کاربرد دو سنجه دیگر در حوزه سالمت و برای سنجش 

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

گیری های رشد اندازهامید به زندگی در حین تولد)یا میانگین طول عمر( و میانگین قد که شرایط تغذیه را در طول سال

 (.philips, 2006کند)می

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

کند؟ این پرسشی است که پذیر بدل می(. چه چیزی شهری را به مکانی زیستBalsas, 2007و سرزندگی است)

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

آید، این موضوع بیشتر در حوزه خاص پذیری برمیی زیستکند؟ همان گونه که از واضع معیارهابدل می "خوب

گیرد. لینچ این پرسش را با تعریف پنج بعد عملکردی و تحقق آنها قرار می "برنامه ریزی و طراحی شهری"رشته 

پذیر می داند. سرزندگی، معنی، تناسب، دسترسی و کنترل. لینچ پنج معیار عملکردی خود را این گونه تعریف امکان

 (:1376ده است)لینچ، کر
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های انسانی بوده و الف( سرزندگی: این که شهر تا چه اندازه حامی عملکردهای حیاتی، نیازهای بیولوژیکی و توانایی

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

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

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

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

 روی عادت به آن اشتغال دارند و یا خواهند داشت، منطبق است. هایی که مردم ازفعالیت

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

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

 گیرد.کنند صورت میکه از آن استفاده می

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

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

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

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

دانان، همان گونه که در مورد زیست پذیری نیز عنوان شد، در تحلیل کیفیت مکان به مه ریزان شهری و جغرافیبرنا

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

 ,Andrewsرتقاء کیفیت مکان بازی می کنند)بنیادی کیفیت زندگی است و بازیگران محلی، نقش عمده ای در ا

2001.) 

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

های بهداشتی، محیط اجتماعی، محیط مادی، محیط زیستی و حتی بشر همچون انواع تغذیه و پوشاک گرفته تا مراقبت

شود. در واقع مفهوم کیفیت زندگی به شرایط محیطی که مردم در آن زندگی دگی انسانی را شامل میابعاد روحی زن

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

(. Shin et al, 2003روند)بکار می های عینی و ذهنی به عنوان دو مفهوم متفاوت از یکدیگرکیفیت زندگی شاخص

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

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

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

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

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

 ,Amerigo et alشاخص در مطالعات کیفیت زندگی مکمل یکدیگرند و باید در ارتباط با یکدیگر به کار روند)

2007.) 
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 های مورد استفاده در رابطه با کیفیت زندگیشاخص(: 2جدول)

 های مورد استفادهشاخص محقق یا مورد مطالعه

Lee (2008) های محلی، محیط مسکونیشهری، رضایتمندی از روابط همسایگی، محیط اجتماعی، وابستگی خدمات 

Tu & Lee, (2008 
فضاهای سبز و فضاهای باز، امنیت و روابط اجتماعی، حمل و نقل و خدمات تجاری، احساس استرس 

 و فشار، و آلودگی محیطی.

Ruut et al, (2007) های تفریحی، مشارکت اجتماعی، فعالیت ورزشی، تعطیالتمسکن، سالمتی، قدرت خرید، فعالیت 

McCrea et al 

 های فضایی، اشتغال، اقتصاد، منابع و محیط، بهداشت، امید به زندگی، امنیت، مهاجرت، آموزشجنبه (2006)

Megone et al  

(2006) 
تجاری، خدمات اوقات شان، خدمات رفاهی و ها، فضاهای سبز، مردم و روابط اجتماعیدسترسی و جاده

 فراغت و سالمت محیطی.

Shin, 2003 های پیشرفت فردی، برابری اجتماعی، شرایط زندگی جامعه، حمل و نقل، ارتباطاتفرصت 

Kample et al, 

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

 اجتماع، فرهنگ

 نگارندهمنبع: 

 

 شناخت محدوده مورد مطالعه -4

نفر بر  337هزار نفر و تراکم جمعیت  280محله با جمعیتی حدود 14ناحیه و  3شهرداری تهران از  17منطقه

متری  45رتبه دوم را دارد( تشکیل شده است. این منطقه از شمال به خیابان قزوین و  10هکتار)که بعد از منطقه

نواب صفوی، از جنوب به بزرگراه جوانه)شهید چراغی( و از غرب به بزرگراه آیت اهلل  زرند، از شرق به بزرگراه

، در 16و  11، در شرق مناطق  10و  9شود. مناطق همجوار منطقه مورد مطالعه در شمال مناطق سعیدی محدود می

درصد از  1.3دوداً باشد که حهکتار می 825باشد. مساحت این منطقه می 18و در غرب منطقه  19جنوب منطقه 

گانه رتبه  22باشد که در بین مناطقترین مناطق تهران میشود و یکی از کم وسعتمساحت کل تهران را شامل می

عبارتند از محورهای ارتباطی، مراکز تجاری و مرکز مذهبی منطقه  17های خاص منطقه را دارد. از ویژگی 21

ای عالی شهرسازی و معماری و سازمان نوسازی شهرداری ، مصوب شور17های فرسوده منطقه محدوده بافت

  تهران(. 17هکتار محاسبه شده است)سازمان نوسازی و شهرداری منطقه  235.5تهران 

نفر برآورد  126500های فرسوده برابردهد. جمعیت پهنهرا نشان می 17شکل زیر وضعیت کلی بافت منطقه 

، کمترین وسعت و 17های فرسوده منطقه گانه بافت 3میان نواحی شده است. همانطور که قابل بررسی است از 

هکتار   60.4با وسعت  2هکتار است. پس از آن ناحیه  03/51با وسعت  1حوزه بافت فرسوده مربوط به ناحیه 

  61.1است که در مجموع  3مربوط به ناحیه  17باشد. در این بین بیشترین میزان و وسعت بافت فرسوده منطقه می
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کتار از کل وسعت بافت فرسوده محدوده را به خود اختصاص داده است)دفاتر خدمات نوسازی شهری منطقه ه

به تفکیک محالت نشان داده شده است.  17های فرسوده منطقه شهرداری تهران( در شکل زیر مساحت بافت 17

 31ن طرح تجمیع گذر خردپی با شهر تهرا 17های نوسازی و بهسازی تهیه و اجرا شده در منطقه از مهمترین طرح

 7/45با درصد نوسازی  17پالک تجاری در محله امامزاده حسن)ع( است. همچنین منطقه  3پالک مسکونی و 

 تهران(. 17باشد)سازمان نوسازی و شهرداری منطقه درصد رتبه چهارم از لحاظ نوسازی در شهر تهران را دارا می

 

 

 (1398مطالعه)منبع: حسین زاده، (: محدوده مورد 1) شکل

  

 (1398)منبع: حسین زاده،  - به تفکیک محالت 17(: نقشه بافت فرسوده منطقه 2شکل)
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 پژوهش هدف -5

 شهرداری تهران 17منطقه  شناسایی شاخصه های ارتقاء کیفیت زندگی در محالت شهری 

 این منطقه شهری در محالت بررسی توسعه واحدهای همسایگی و نقش آن در ارتقاء کیفیت زندگی 

 

 اهداف تحقیق (:3شکل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شووهرداری   17در محالت بافت فرسوووده منطقهدر ارتقاء کیفیت زندگی  TNDدر بررسووی تاثیرات رویکرد 

شنامه          تهران س ستفاده از پر ستخرج و با ا شاخص های م پس از انتخاب محدوده مطالعاتی، رویکرد مدنظر بر پایه 

عه مورد   در محل  مورد   در محالت بافت   سووونجش قرار گرفت و تاثیر این فرایند در ارتقاء کیفیت زندگی        مطال

و محالت قدیمی با توجه به ساختار  دهد که بافتهای فرسوده ها نشان می مورد بررسی قرار گرفت. بررسی فرسوده

شوند که          فرهنگی حاکم بر این محالت بهینه سوب می  سایگی مح سنتی واحدهای هم سعه  ترین گزینه ها در تو

ضمن استفاده از اراضی ناکارآمد بتوان با ایجاد کاربری های متنوع در محل ضمن تشویق به ورود سرمایه گذاران         

سازی و بهسازی منظر محالت، کیفیت زندگی را نیز در محالت باال برد. در   ناشی از ارزش افزوده زمین ضمن نو  

و ارتقاء شاخص های کیفیت می توان در راستای   TNDاین صورت ضمن بهره گیری از اصول، اهداف و مزایای    

 هدف غایی که عدالت اجتماعی در محالت شهری است گام برداشت.  

 

 TNDاصول 

-
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 تحقیق هاییافته -6

ستای ارتقاء کارکردی و باال بردن کیفیت زندگی     : های کالبدی ویژگی سی در را سا با  یکی از زمینه های مهم و ا

در محدوده، ویژگی های کالبدی اسوووت. به دلیل اهمیت این شووواخص و برای سووونجش   TNDتکیه بر رویکرد 

ت آید های کالبدی از دو زیرشاخص استفاده شده است تا شناخت دقیقی از وضعیت کالبدی محدوده بدس       ویژگی

 و راهنمای ارائه راهبردها و اقدامات اجرایی در این زمینه باشد. این زیرشاخص ها عباتند از:

  ویژگی کالبدی محیط 

 ویژگی شبکه های دسترسی و حمل و نقل 

به دلیل اینکه سنجش زیر شاخص های فوق به صورت مستقیم ممکن نبوده، بنابراین جهت توصیف هر یک       

شاخص کل در          شاخص ها و در نهایت  شده تا این زیر  ستفاده  شاخص ها، از گویه های جزیی تری ا از این زیر

 محدوده مورد سنجش قرارگیرد.  

 ویژگی کالبدی و کارکردی محیط 

وضعیت کالبدی محیط در وضع موجود می پردازد و زیر معیارهای مورد بررسی آن     این شاخص به بررسی   

 عبارتند از:

 مساحت واحد مسکونی 

 نوساز و مدرن بودن 

 تنوع کاربری ها - نوع واحد مسکونی 

 خدماتی-فاصله دسترسی تا مراکز تجاری - اداری، فاصله دسترسی تا مراکز آموزشی 

فوق، ویژگی کالبدی و کارکردی محله را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد بررسی مجموع کلیه زیرمعیارهای 

درصد از پرسش شوندگان وضعیت کالبدی محله خود را در سطح پایین ارزیابی نموده اند. البته نکته حائز  70که 

ه موجود اهمیت این است که برخی از واحدها با وجود تمایل به تعمیر و نوسازی بدلیل مسائل و مشکالت عدید

در بافت موفق به انجام آن نشده اند. پس بنابراین توجه به وضعیت کالبدی واحدها در جهت تحقق اهداف الزم و 

 ضروری به نظر می رسد. جدول زیر میزان فراوانی پاسخگویان را نشان می دهد.

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ویژگی کالبدی واحدها(: 3)جدول

 باال متوسط پایین گویه

 درصد تعداد ویژگی کالبدی واحدها
216 

3/71 

66 

7/21 

21 

7 
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 بررسی نوساز و مدرن بودن واحدها

یکی از زیر معیارهای قابل سنجش در بررسی ویژگی کالبدی واحدهای مسکونی میزان نوساز و مدرن بودن      

واحدهای خود را خیلی کم درصد از پرسش شوندگان میزان نوساز بودن      70واحدهاست. به طوری که نزدیک به  

و کم بیان کرده اند. با توجه به اینکه اهمیت خاصووی به زیبایی منظر شووهری می دهد پس نوسووازی واحدها باید  

 نشان می دهد. منطقه را های مختلف مورد توجه قرار گیرد. نمودار زیر میزان فراوانی این شاخص را در گروه

 

 گویان بر حسب میزان نوساز و مدرن بودن مقایسه میزان فراوانی پاسخ (: 4شکل)

 
 

 مساحت واحدهای مسکونی

با توجه به اینکه مسوواحت یکی از عوامل مهم در سوونجش کیفیت زندگی اسووت و مسووکن متنوع از اصووول   

TND              ضمن بررسی ست. تا  شده ا سکونی پرداخته  ساحت واحدهای م ست.  بنابراین در محدوده به بررسی  م ا

شان         ریزدانگی و درشت دانگی قطعات محدوده به سنجش نوع واحدهای مسکونی نیز پرداخته شود. بررسی ها ن

محدودی نیز دارای   مترمربع داشوووته اند و تعداد    150-100می دهد که عمده واحدها دارای مسووواحتی در حدود       

متر می باشووند. که این مسووئله ریزدانگی بافت را نشووان می دهد. جدول زیر به تفکیک     200مسوواحتی باالتر از 

 دهد.  مساحت واحدها را نشان می
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 توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب میزان مساحت واحد صنفی (:4)جدول

 درصد تعداد گویه

 3.96 12.00  50کمتر از 

50-100 54.00 17.82 

100-150 128.00 42.24 

150-200 67.00 22.11 

 13.86 42.00 200بیش از 

 

 تنوع کاربری ها

وهری هستند و شهرها سرزندگی خود را از فعالیت انسان         و وهر، عناصر زنده ش و از آنجایی که مردمان یک ش

والط کاربری ها و ایجاد فرصت          و وز محالت با مراکز فروش و ارائه خدمات و خلق تنوع و اخت و ها دارند، تجهی

یات شهر، تجمیع بیشتر ساکنان  ها، از مشووووووخصه های شهرهای واجد ارزش بوده و پراهمیت ترین امر برای ح 

 (Suchman, 2008, p3).شهرها در محالت داخلی مراکز شووهرها اسووت، 

به گفته ویلیامز، محالت فشوووووووورده با کاربری های مختلط، میزان دسترسی به امکانات و خدمات شهری را  

 (Ligmann et al, 2005).برای ساکنان افزوده و درنتیجه عدالت اجتماعی را افزایش مى دهند 

بنابراین توجه به این شاخص در محدوده مطالعاتی ضمن تبعیت از اهداف توسعه پایدار گام موثری در راستای 

ارتقای کیفیت زندگی خواهد بود. بنابراین در راستای ارتقای کیفیت زندگی در محله تنوع کاربری ها بر مطلوبیت 

 رات پاسخ دهندگان را نشان می دهد.محلی مورد پرسش قرار گرفته جدول زیر پراکندگی نظ

 

 توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب تنوع کاربری ها(: 5)جدول

 درصد تعداد گویه

 1.98 6 خیلی کم

 7.59 23 کم

 27.06 82 متوسط

 44.55 135 زیاد

 18.81 57 خیلی زیاد
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 ویژگی شبکه های دسترسی و حمل و نقل

حمل و نقل زیر شاخص هایی تدوین و از پاسخ گویان خواسته     برای سنجش ویژگی شبکه های دسترسی و     

 شد که به این سئواالت پاسخ دهند. این زیرشاخص ها عبارتند از:

 دسترسی سواره 

 پیاده و مسیرهای دوچرخه 

 دسترسی به حمل و نقل عمومی 

 تنوع کاربری و کاهش ترافیک 

صد از پرسش شوندگان وضعیت محدوده در 64بررسی ویژگی شبکه های دسترسی نشان می دهد که در حدود 

درصد در سطح پایین ارزیابی نموده اند. با توجه به اینکه شبکه و سیستم های حمل و نقل  21را در حد متوسط و 

تاثیر بسزایی در افزایش کیفیت زندگی می تواند داشته باشد، بنابراین اهمیت این شاخص به طور کامل محسوس 

 است.

 دسترسی سواره

شترین  مسکونی  با کاربری همراه ارتباطی و نقل و حمل های شبکه  شهری  ریزی مهبرنا در  فضای  سطح  بی

شغال  را شهری  صال  در مهمی نقش شهر  ساختار  و فرم به دهی شکل  عالوه بر و نموده ا ضا  و ات  و ارتباط ف

 گونه به شهری  طراحی و ریزیبرنامه در شبکه ارتباطی  اهمیت دارند. عهده بر نیز یکدیگر به شهری  های کاربری

ست  ای ست،  یکدیگر از منفک را آن نمی توان که ا شهر  ساکنان  فعالیتهای کلیه زیرا دان  فعالیتهای از اعم یک 

ستگی کامل  تفریحی و اداری فرهنگی، بازرگانی،  از که بافت هایی .(1،ص 1382 قریب،)دارد ارتباطی شبکه  به ب

 این هستند. از مواجه فعالیت با نوع محیط انطباق عدم مشکل با همیشه برخور دارند زیادی قدمت تاریخی از نظر

شه  رو  از یکدیگر انجام جدای را معابر شبکه  و شهر  طراحی و برنامه ریزی و طراحان، شهری  برنامه ریزان همی

 می دهند. براساس بررسی های به عمل آمده وضعیت دسترسی ها در محدوده در حد متوسط ارزیابی شده است.

 

 توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب میزان دسترسی سواره(: 6)جدول

 درصد تعداد گویه

 10.56 32 خیلی نامناسب

 18.48 56 نامناسب

 60.73 184 متوسط

 6.60 20 مناسب

 3.63 11 خیلی مناسب
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 ویژگی های اجتماعی

زندگی است. بنابراین سنجش    با توجه به اینکه مولفه های اجتماعی یکی از رئوس اصلی در سنجش کیفیت   

میزان این شوواخص در محدوده الزم و ضووروری اسووت. در این راسووتا و به منظور شووناخت دقیق تر محدوده این 

 شاخص در سه معیار کلی مورد بررسی قرار گرفته است.

 تعامالت اجتماعی 

 امنیت محیطی 

 حس تعلق به مکان 

نیز در نظر گرفته شووده تا ابعاد کلی هر یک از معیارها  جهت توصوویف هر یک از این معیارها، زیر معیارهایی 

 مورد سنجش قرار گیرد.

 و هنجارها توقعات، اساس و بر داده شکل را اجتماعی ارتباطات خود، منافع اساس بر افراد: تعامالت اجتماعی

 در قوی عاملیسایرین،  همراه به مکان در فرد حضور نحوه می پردازند. بنابراین آن به خود، معین نقشهای

 را جهت برابر فرصت این نخست مرحله در بالقوه های ظرفیت بودن است. دارا آن در ماندن برای فرد تصمیم

  دهند. می قرار شهروندان کلیه اختیار در اجتماعی های کنش برقراری و ایجاد

اتفاق می افتد. تعامالت اجتماعی در هر جامعه ای به طور معمول در فضاهای نیمه خصوصی و عمومی 

یکسری از عوامل سبب افزایش میزان تعامالت می گردند که از جمله آنها می توان به ایجاد مراکز متنوع، روابط با 

همسایگان، آشنایی با همسایگان، فشردگی بافت و افزایش تراکم می توان اشاره داشت. بررسی ها نشان می دهد 

یت محدوده را از نظر رابطه مولفه های کاربری، افزایش تراکم با درصد از پرسش شوندگان وضع 66که در حدود  

افزایش تعامالت اجتماعی در سطح متوسط و باال ارزیابی نموده اند. جدول زیر میزان فراوانی پرسش شوندگان را 

 نشان می دهد.

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعامالت اجتماعی (:7)جدول

 باال متوسط پایین گویه

 تعامالت اجتماعی
 تعداد

 درصد

100 

33 

166 

8/54 

37 

2/12 
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 امنیت محیطی

ساکن         شنامه از خانوارهای  س سی ویژگی های محیط از لحاظ دارا بودن امنیت اقدام به جمع آوری پر در برر

سی در ارزیابی کیفیت زندگی با         سا شاخص های ا ست. با توجه به اینکه امن بودن محیط یکی از  شده ا در محله 

نایی در شب، احساس امن بودن و   به حساب می آید. این معیار با زیر معیارهایی چون میزان روش   TNDرویکرد 

.... سنجیده می شود. پس از ارزیابی هر یک از این گویه ها وضعیت محدوده در سطح متوسط ارزیابی شده، البته        

 میزان امنیت در مناطق مختلف بافت متفاوت است.  

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب امنیت(: 8)جدول

 زیاد متوسط کم گویه

 94 163 46 تعداد امنیت محیطی

 9/30 9/53 21/15 درصد

 
 

 ویژگی های محیطی

ها، طبیعت و تمامی موجودات زنده  ست که زندگی انسان  انواع آلودگی ها)هوا، صوتی و ...( یکی از مضراتی  

سان را تهدید می      سالمتی ان شه  سی ارتقاء کیفیت زندگی به    را به خطر انداخته و همی ستا و در برر کند. در این را

سخ دهندگان در               شان می دهد که از دیدگاه پا شاخص ن سی این  ست. برر شده ا شاخص فوق پرداخته  سی  برر

 درصد میزان آلودگی محدوده را متوسط و زیاد ارزیابی نموده اند. 60حدود 

 

 توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب میزان آلودگی(: 9ل)جدو

 درصد تعداد گویه

 7.59 23 خیلی کم

 24.75 75 کم

 30.69 93 متوسط

 27.72 84 زیاد

 9.24 28 خیلی زیاد
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 نتیجه گیری -7

تداوم رشد شتابان شهرنشینی، بی برنامگی و عدم مدیریت صحیح و ظهور مشکالت اجتماعی، اقتصادی و زیست 

پذیری محیطی در شهرهای امروزی منجر به کاهش استانداردهای زندگی و به تبع آن کاهش پایداری و افت زیست 

شهرها بوده است. بنابراین پردازش به رویکردهایی چون زیست پذیری و توسعه پایدار برای شهرهای امروزی به 

عنوان مفاهیمی که در کاهش مشکالت اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهرها نقشی حایز اهمیت دارند 

الق می شود که در آن به سالمت ضرورتی اجتناب ناپذیر است چرا که زیست پذیری به یک سیستم شهری اط

اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و روانی همه ساکنانش توجه شده است و توسعه پایدار دربرگیرنده مفاهیمی است که 

در نهایت شهری پایدار، سالم و بدون خدشه برای آیندگان به ارمغان می آورد. در واقع زیست پذیری به منزله 

ابعاد ذهنی و عینی سکونتگاه های انسانی سر و کار دارد و در پی ایجاد محیط  مفهومی است که با تمام زوایا و

شهری سالم و زیست پذیرتر برای شهروندان کنونی نسل های آینده است به همین سبب زیست پذیری مفهوم و 

یزی شهری رویکردی جدید در پارادایم توسعه پایدار شهری است که برخی آن را از بزرگ ترین ایده های برنامه ر

در دوران معاصر می دانند. شهر بدون انسان معنا ندارد و روح حاکم بر شهر مردم، فرهنگ و رفتار های آنان است 

از این رو شهر ساخته نمی شود مگر با مشارکت مردم. بنابراین یکی از مسائل مهم در مدیریت شهری مشارکت 

 تصمیم نظام هنوز در مشارکت به رسیدن برای مؤثر یابزارها مردم در بخش مختلف می باشد. چون راهکارها و

 بین مشارکت قدرتمند ابزار به کارگیری چگونگی از روشن تحلیل است نشده وارد ریز برنامه اجرایی و گیری

مشارکت عمومی  نیازمند مسکونی های محله یعنی سطح خرد در شهری مدیریت و ریزی برنامه نظام و مردم

دکتر "محله در راستای زیست پذیری می باشد. به عنوان مثال در تهران طی سال های اخیر بویژه با انتخاب آقای 

به عنوان شهردار تهران، اقداماتی بسیار خوب، در زمینه استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان  "قالیباف

و توجه به اولویت ها و نیازهای محلی صورت گرفته « ای محالتشورایاری ه»در قالب حمایت از فعالیت های 

در حال انجام است که از جمله آنها، « محله محوری»است. و فعالیت های دیگری به منظور اجرایی کردن رویکرد 

در محالت تهران با هدف سپردن امور مرتبط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در مقیاس « طرح مدیریت محله»اجرای 

ه به خود ساکنین محله و بهره گیری مؤثر از ظرفیت مشارکت، همکاری و توانمندسازی ساکنین، فرصت دیگری محل

برای حضور، همکاری و تعامل تمامی عالقمندان به مسائل شهری در مقیاس محالت و شکوفایی استعدادهای محله 

مدیریت محله به مردم را گامی اساسی  ای فراهم آورده است که منجر به زیست پذیری خواهد شد. چراکه واگذاری

در فرهنگ سازی و رفع مشکالت شهر و باال بردن میزان موفقیت طرح های توسعه شهری است. با توصیفات فوق 

باشد. بر همین اساس در این تحقیق حاضردرصدد ارزیابی نقش مدیران محالت در افزایش مشارکت شهروندان می
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را در منطقه مورد بررسی  شهری ریزی برنامه ناکارآمد؛ و ضرورت بافت قلمرو در زندگی کیفیت سنجشپژوهش 

شهرداری  17منطقه و بافت فرسوده قرار دهیم از این رو جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، به محالت فرودست

های پرسش 3و پایایی 2، سنجش اعتبار1تهران اختصاص یافت. پس از طراحی پرسشنامه، اجرای تست مقدماتی

تعیین گردید.  5بر اساس فرمول کوکران 4طراحی شده، بر اساس اطالعات جمعیتی محله مورد مطالعه، حجم نمونه

پالک بر اساس  15پس از تعیین حجم نمونه در محدوده مورد بررسی با استفاده از نقشه، از هر بلوک با فاصله هر 

یی که در زمینه تاثیرات طراحی سنتی بر کیفیت زندگی با توجه به بررسی ها نمونه گیری پرسشنامه تکمیل گردید.

در محالت بافت فرسوده منطقه مورد مطالعه انجام گرفت این نتیجه حاصل شد که اصول و شاخص های طراحی 

در راستای اهداف و شاخص های کیفیت زندگی  تا حدوی و اقدامات بهسازی و نوسازی اخیر در این منطقه سنتی

مثال پیاده مداری و فشردگی سبب افزایش تعامالت اجتماعی و کاهش ترافیک سواره در بافت  می باشند. به عنوان

نیز باعث تهران  17در منطقه می شود که از مولفه های کیفیت زندگی است. همچنین ایجاد کاربری های مختلط 

ل طراحی سنتی تاثیر افزایش دسترسی به خدمات و تقویت پیاده مداری در بافت می گردد. بنابراین برخی اصو

 .داد تعمیم مشابه شهرهای یا و شهر محالت بقیه به توان مستقیمی بر ارتقاء کیفیت زندگی داشته و این نتیجه را می
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