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  در محالت شهريكيفيت زندگي و اثرات آن بر   ساختار فضايي

 ، تهران)15موردي: منطقه (نمونه

  2مرضيه اميني ،1زي قديمخرافرشته 

  پژوهشگر دوره دكتراي معماري، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تبريز، ايران-1

  برنامه ريزي شهري، دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي دكتري جغرافيا و -2

  1398/01/23:پذيرش تاريخ 1398/01/12                                                     :دريافت تاريخ

  چكيده

هاي شناخت ساختار فضايي شهر با تأكيد بر الگوي كاربري زمين در رابطه با بررسي كيفيت زندگي شهروندان و مكانيزم    

گذاران و ها از سوي سياستعنوان راهي براي مقابله با اين دگرگونيكيفيت زندگي بهلذا  .يابدموثر بر آن اهميت زيادي مي

هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير ساختار فضايي . در همين راستا، ريزان در سطوح بين المللي و ملي مطرح گرديدبرنامه

رعي، سواالت و فرضيات  ف بوده و براي شناخت اين هدف كلي، اهداف ، كالنشهر تهران15منطقه شهر بر كيفيت زندگي در 

ها از پرسشنامه بوده و براي گرد آوري داده پيمايشيروش تحقيق مورد استفاده در اين مطالعه تحقيق طراحي گرديده است.

سئواالت ميزان پايايي و براي تعيين  از تكنيك اعتبار صوريگيري، تعيين اعتبار ابزار اندازهمحقق ساخته استفاده شده و براي 

باشد. مي ، كالنشهر تهران15منطقه كليه شهروندان  استفاده شده است جامعه آماري اين تحقيق شامل نباخوآلفاي كرضريب  از

هاي اي با در نظر گرفتن ويژگيگيري چند مرحلهها از روش نمونهنفر بوده و براي انتخاب نمونه 368حجم نمونه تحقيق 

مورد مطالعه نسبت به ساختار  شهروندان ساكن در منطقه يابيارزان بين سني و جنسي استفاده شده است. نتايج تحليلي نش

 شان تفاوت معناداري وجود دارد.  فضايي محل زندگي و رضايت از كيفيت زندگي

  

  ، تهران.  15منطقه ، رضايت از كيفيت زندگي ،ساختار فضايي كلمات كليدي:
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  مقدمه و طرح مسأله

كشد. بشر امروزه ها و شرايط گوناگون يدك مياي است كه معاني متفاوت را با توجه به موقعيتكيفيت، مفهوم پيچيده    

كند يند آن، تغييرات زيادي در ذهن ايجاد ميآهميشه به خدمات با كيفيت باال نياز داشته است ولي فهم مفهوم كيفيت و فر

)Zeren Gulersoy and et al, 2009: 110 .( در طول بيست سال گذشته پژوهشگران متعددي در زمينه تعامل و ارتباط

- بايستي شامل هم ارزيابي عيني پديدهاند كه ارزيابي كيفيت محيطي ميريزي محيطي پيشنهاد دادهبين علوم اجتماعي و برنامه

اند كه تحقيقات در زمينه پژوهشگران پيشنهاد دادههاي انساني به آنها باشد. به عالوه هاي طبيعي و هم ارزيابي ذهني واكنش

شهري، بستگي زيادي به كيفيت كيفيت محيط). Lee, 2015: 764تواند شامل چنين خصوصياتي باشد (كيفيت زندگي مي

باشد و عناصر مختلفي را در بعدي ميكه چند كيفيت زندگي ساكنين). Islam, 1997ها و مديريت مناسب دارد (زيرساخت

هاي هاي كيفيت محيط شهري و شاخصبنابراين توسعة همزمان ايده در كنش متقابل با محيط زندگي قرار دارد. گيرد،مي بر

هاي رفتاري در جوامع شهري، مانند بسياري از ناهنجاري)، زيرا  Brown, 2003:86هدفمند است ( آن، يك فعاليت

هاي تاريخي، فرهنگي و اقتصادي نكردن قانون ضمن داشتن ريشهخشونت، پرخاشگري، تجاوز به حقوق ديگران و رعايت 

. لذا نگراني درباره كيفيت زندگي مدرن از )19: 1383در كيفيت فضاهاي سكونتي و كاري آنان نهفته است (رهنمايي، 

كيفيت  تواند تابعي از كيفيت محيط باشد. همچنين تنزل در) كه ميPacione, 2003: 19خصوصيات جامعة معاصر است (

يابد افزايش فعاليتها از هاي اقتصادي باشد. زماني كه جمعيت شهري افزايش ميتواند نتيجة بعضي فعاليتمحيط شهري مي

). تمركز روي كيفيت محيطي به عنوان كليدي Morais, 2011: 2كند (هاي قابل تحمل در مناطق شهري تجاوز ميمحدوده

اي براي باشد. بر اين اساس جغرافياي اجتماعي شهري تالش قابل مالحضهميبراي پژوهش در جغرافياي اجتماعي شهري 

 ريزي،برنامه مشكل يك به عنوان فضايي هاي مختلف سكونتي معطوف داشته است. از آنجايي كه نابرابريارزيابي محيط

 نياز كه هاييتفاوت باشند؛ آشكاري و بارز هايداراي تفاوت شهر يك مختلف نواحي فضايي ساختار كه كندمي زماني بروز

 در فضايي برابري ايجاد واالي هدف جوابگوي داشته و مختلف نواحي مورد در گوناگون ريزيبرنامه هايحلتدوين راه به

باشند در اين پژوهش به دنبال بررسي تاثير ساختار فضايي شهر بر ميزان رضايت از كيفيت زندگي شهروندان ساكن  شهر يك

  باشيم.النشهر تهران مي، ك15در منطقه 

  ادبيات نظري پژوهش

ريزي ترين مفهوم در برنامهعنوان كليديتوان گفت امروزه كيفيت زندگي شهري بهريزي شهري نيز ميدر زمينه شهر و برنامه    

زندگي در  ريزان در تالش براي نمايش سطوح كيفيتشهري است. بر اين اساس در بسياري از كشورهاي توسعه يافته برنامه

اي را براي بهبود كيفيت زندگي نواحي عقب مانده از سطوح مختلف جغرافيايي هستند تا از اين طريق بتوان راهكارهاي بهينه

). چرا كه بررسي و تحليل كيفيت زندگي به منظور شناسايي 13: 1389هاي مورد بررسي بيابند (فرجي و ديگران، منظر شاخص

كردهايي با هدف رفع محروميت ضروري است. پر واضح است كه بي توجهي به چنين نقاط محروم شهري و طرح روي

تواند تا حد بسيار زيادي سيستم شهري را مختل نموده و موجي از نارضايتي زندگي را سبب گردد (شماعي و مطالعاتي مي

يت زندگي به مشابه يك هدف ). به خاطر اهميت مفهوم كيفيت زندگي است كه طي سي سال گذشته، كيف256: 1391ديگران، 

گذاريهاي بسياري از كشورها تاثيرگذار بوده است و مفهوم كيفيت زندگي جايگزين ايده ثروت اصلي توسعه جامعه بر سياست
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). در شهر نيز با تأثر از اين موارد امروزه 100: 1385زاده، به مشابه هدف اصلي توسعه اجتماعي شده است (ماجدي و لهسايي

زيرا مطالعه كيفيت  .هدف توسعه و مديريت شهري، بهبود كيفيت زندگي و خوشبختي شهروندان تلقي شده است ترينباال

زندگي راهي بين مسئوالن محلي و شهروندان براي تعاملي سازنده كه منجر به تفسير و بحث در مورد موضوعات كليدي مؤثر 

  ).  107: 1388كند (رضواني و ديگران، شود، باز ميبر زندگي مردم مي

 از پيوسته هم به ايشبكه و فقرات يك ستون از مركب ايمجموعه شهر فضايي متخصصان بر اين باورند كه ساختار    

 شهر همه گستره در تار و پودش و بخشدمي انسجام آن در كليت را شهر كه است شهري متنوع و مختلف و عناصر كاربريها

 و شهر كالبدي – سازمان فضايي شالوده مجموعه، يابد. اينمي امتداد هاي مسكونيمحله يعني آن اجزاي ترينانتهايي تا

 هايدر بين بخش ها،پركننده همانند شهر ساختمانها در ساير و است شهر كلي خصوصيات و مبين بوده آن داخلي اجزاي

ها رابطه بين عناصر كالبدي و كاربريساختار فضايي شهر نظم و ). همچنين 1: 1376، پوشانند (حميديمي را شبكه اصلي اين

اي از ارتباطات ناشي از فرم شهري و تجمع مردم، حمل به عبارتي ديگر ساختار فضايي به مجموعه .دهدرا در شهر نشان مي

). آلن برتو ساختار فضايي شهر را تركيبي از دو Dolincar et al,2010:132و نقل و جريان كاال و اطالعات اشاره دارد (

هاي مختلفي كه يك فعاليت يا تعامل ء يعني توزيع فضايي جمعيت و الگوي سفر مردم از محل سكونت به مقاصد و مكانجز

به  .داندها) مدارس و محل تجمعات اجتماعي ميگيرد. مانند محل كار، مركز خريد (فروشگاهاجتماعي در آن صورت مي

ها در نتيجه فرآيندهاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي ها و كاربريعاليتعبارت ديگر ساختار فضايي شهر كه از توزيع فضايي ف

هاي درون شهري و آساني دسترسي به مقاصد آيد، فرم و بافت شهر را نشان داده و بدين ترتيب در نحوه جابجاييبوجود مي

با تأكيد بر الگوي كاربري ). بنابراين شناخت ساختار فضايي شهر 50:1381نمايد (شكويي، مختلف نقش مهمي را ايفا مي

). لذا از 50:1383، ويليامزيابد (هاي موثر بر آن اهميت زيادي ميزمين در رابطه با بررسي كيفيت زندگي شهروندان و مكانيزم

شود، داراي اهميت و آنجا كه در اين تحقيق به تاثير ساختار فضايي شهر بر رضايت شهروندان از كيفيت زندگي پرداخته مي

  باشد.  مي ضرورت

  

  ماهيت ساختار فضايي

يندهاي اجتماعي، اقتصادي و طبيعي سازمان آي فريند فضايي است كه در آن، فضا به وسيلهآساختار فضايي، محصول فر    

پذيرد، در واقع ساختار فضايي يابي از محل استقرار عناصر و اجزاء داخلي يك پراكندگي فضايي تأثير مييابد. اين سازمانمي

كارائي ساختار فضائي به مكان و الگوي تراكم نقاط، . )295: 1381(شكويي،  آيدها به وجود مييابي پديدهز آرايش و سازمانا

نمودار تراكم شبكه و مقدار و كيفيت و جهت جريان و ...، بستگي دارد هر كشور يا منطقه در نتيجه تصميمات گذشته (افراد 

 ريزي فضائي بايستي آن را اصالح كرده و در جهت تكامل آن بكوشدفضائي خود را دارند كه برنامه ارها)، ساختو دولت

ريزي فضائي، تحليل ساختار فضائي و ارزيابي كارآئي آنها در مقابل نيازهاي اقتصادي، وظيفه برنامه .)13: 1353(ميسرا، 

گفت كه هر سازمان،  توانبر اين اساس مي ه است.اي و ايجاد ساختاري جهت رسيدن به اهداف توسعماعي منطقهتاج
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هاي مختلف مكاني ساختاري دارد. ليكن هر ساختار داراي هويت ويژه سازماني نيست. يك سازمان ممكن است به صورت

  .)15: 1377پور، مهدي( قابل پياده كردن باشد

  

 ي ساختار فضايي شهرعناصر تشكيل دهنده

شكيل شش عامل است كه به شرح زير از اجزاي گوناگون ت ،فضايي در مقياس كالنعوامل كلي سازنده ساختار 

  :شوندمي

  

 پهنه كاربري زمين

   1پهنه محله بندي -

  هاي فعاليتي و عملكردي خاص (صنعتي، ورزشي، آموزشي، درماني، نظامي)حوزه -

  هاي اجتماعي و اقتصادي خاص (قومي، مذهبي، در آمدي، تراكم، مسكن)حوزه -

  بندي بافتتراكم ساختماني و دانه -

  هاي باز و سبزحوزه -

  فرهنگي - هاي هويتپهنه -

  ها، جنگل(طبيعي و مصنوعي).هاي طبيعي كوه، تپه، درهپهنه  -

 محورها

  هامحورهاي خريد، بازارها و فعاليت -

  محورهاي گردشي -

  محورهاي ديد ومنظر -

  فرهنگي. - محورهاي هويتي -

 هالبه

  كوهستان -پايه كوه -

  اراضي كشاورزي و كمربند سبز  -

  هاها، كانالها، مسيلدره  -

  اي و كمربندي.هاي منطقهراه آهن، اتوبان، جاده -

                                           
1 . zoning 
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  مراكز

  مراكز محله -

  مراكز خريد -

  مراكز شهر (منطقه) -

  هنري -مراكز فرهنگي -

  مراكز گردشگري. -

 هانشانه

  و ...) النگ دره، ناهارخورانپارك جنگلي هاي طبيعي (نشانه -

  هويتي، قلعه، حصار، سردر، ديوارهاي تاريخي -ابنيه تاريخي -

  ها، تلويزيون، مخابراتها، دكلبرج -

  ها، فضاهاي جمعيميدان -

  ها.دروازه -

 هاشبكه راه

  هاهاي اصلي شرياني، اتوبانراه-

  ي اصليهاخيابان -

  دهنني جمع كهاخيابان -

   مترو -

  هاها و ترمينالايستگاه -

اين عناصر اصلي از هم جدا نيستند و همه با يكديگر مرتبط بوده و در بسياري از موارد در يكديگر ادغام شده و 

آورند و به همان نسبت نيز مسائل محورها يا مراكز فعال و سرزنده يا پر ازدحام شهري يا خلوت و خالي را به وجود مي

ها، كاهش تضادها سازي آنها از يكديگر دشوار است. هدف شهرسازي سامان دهي اين تداخلد. جدادهنشهري را نمودار مي

  .آيدها و ازدحام، به ويژه ارتقاء كارايي و كيفيت كلي شهري است كه در اثر اين تركيب و ادغام پديد ميو مزاحمت

  

 ديدگاه چيدمان فضا و شناخت روابط فضايي

ساختار اصلي «كه بيكن اعتقاد دارد، طوريهشناخت ساختار فضايي شهرها نيازمند درك روابط ميان انسان و فضاست ب      

هاي فضايي و و نه ديد پرنده. اما پيچيدگي» شهر را بايد با يك سيستم حركتي جهت دار از حركت انسان در فضا شناخت
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چه  وجب شده درك كليات ساختار شهر با توجه به اين عوامل كاري سخت و دشوار گردد.رفتاري در شهرهاي كنوني م

اي بين ساختار كالبدي شهر و كاركردهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن و به طور كلي رفتارهاي انساني وجود دارد؟ رابطه

گويي به اين سوال بنيادي وجود ندارد. پاسخ هاي بسيار در علوم مختلف، هنوز نظريه و يا روش جامعي برايبا وجود تالش

و  1980هاي و توسعه آن طي دهه 1970در اواخر دهه » چيدمان فضا«اي انجام گرفته در اين زمينه، ابداع روش از جمله 

: 1381زادگان،در دانشگاه لندن ابداع كردند (عباس 3همراه با جولين هنسن 2باشد. اين روش را پروفسور بيل هيليرمي 1990

هايي است كه به مطالعه چگونگي اثر متقابل ساختار پيكربندي فضا و ها و تئورياي از روش). چيدمان فضا مجموعه64

، به تاثير پيكربندي فضايي در »حركت طبيعي«بيل هيلير، در نظريه خود به نام  پردازد.سازمان و رفتارهاي اجتماعي مي

پردازد. اين تئوري بر اين نكته تاكيد دارد كه براي درك ي، مانند الگوي حركت، مينمودارگيري الگوهاي رفتاري و اجتماع

  پيچيدگي شهر، ارتباط بين اجزاء و عناصر سازنده آن شهر نقش مهمتري نسبت به تك تك اجزاء دارد.

ا ساختار تردد را نحوه چيدمان فضا در ايجاد تردد عبوري (حركت طبيعي) بسيار اهميت دارد، زيرا نحوه چيدمان فض    

كنند تا مدت هاي محلي و ويژگي هاي طراحي فضا مردم را تشويق ميدهد و در صورت عبور مردم از فضا، ويژگينمودار مي

هاي ترتيب فضايي با تراكم هاي آن بهره ببرند. زماني كه مردم از فضايي به دليل ويژگيبيشتري در آن مكث كنند و از ويژگي

گردند و خود متقابالً سبب هايي كه نياز به اين جمعيت زياد دارند در آن فضاها متمركز ميكنند، كاربريبيشتري عبور مي

هاي نامند، كه منظور از آن، تاثير تراكم تردد بر عملكرد كاربريشوند. اين حالت را اقتصاد حركت ميافزايش تراكم تردد مي

را افزايش  -به خصوص امالك تجاري  -ركز تردد، ارزش امالك مجاورمجاور است. بعالوه معموالً اين گونه است كه تم

اي با نحوه استفاده دار قويدهد. نتايج تحقيقات متعدد تاييد كننده آن است كه نحوه ترتيب فضاهاي يك شهر رابطه معنيمي

هاي فضايي، (اين ف نظريه جاذبها و ارزش امالك مجاور دارد. هيلير معتقد است برخالاز فضاها، تراكم ترددها، نوع كاربري

باشند) اين پيكربندي ها عامل اصلي جذب و هدايت حركت عابر پياده ميهاي فضايي مانند كاربرينظريه معتقد است كه جاذب

  ).2007دهد (هيلير، باشد كه حركت عابرين پياده را نمودار ميشبكه معابر مي  4فضايي

  

  ر فضايي شهرهاالگوهاي فيزيكي ارائه شده جهت ساختا

گيرد. مشكالت شهري همانند توسعه و گسترش شهر با اشغال سطح زمين و فضاي بيشتر انجام مي الگوي افقي: -الف    

يابد. زمين مناسب براي تراكم ترافيك، آلودگي هوا، آلودگي صوتي، اتالف وقت و... با گسترش پهندشتي شهر كاهش مي

شود. فقر يا اختالف طبقاتي مانع دسترسي زمين و هواي آزاد نيست. همه افراد جامعه ميهاي متنوع به فراواني يافت كاربري

از آزادي و حق انتخاب براي دستيابي به مساكن مورد عالقه خود برخوردارند. سترتون از تخصيص اراضي براي افراد دار و 

شده است. طبيعت گرائي و اعتقاد به عدالت  گويد كه با الگوي توسعه افقي شهر ميسرندار در شهرهاي استراليا سخن مي
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اي از شهر با الگوي توسعه افقي اجتماعي در اين الگو مشهود است. شهر لس آنجلس آمريكا و شهر پهندشتي برودايكر نمونه

  است.

 فلسفه وجودي شهر، تقابل با طبيعت است. مسالمت آميز نبودن همزيستي شهر و طبيعت، الگوي گسترش عمودي: -ب    

صدمات سنگيني بر طبيعت و محيط زيست وارد كرده است و تخريب اراضي كشاورزي، باال بودن سطح اشغال جاده و 

هاي شهري، آلودگي هواي ناشي از توان با كاهش گستردهها و ...از نتايج توسعه افقي شهر است. ميافزايش سرانه كاربري

هاي شهري تنها از محيط زيست و دستيابي به توسعه پايدار در محيط تردد اتومبيل در يك پهنه وسيع را كاهش داد. حفاظت

توان از توسعه ها و تغيير در فرم ساخت شهر ميبا شهر محدود شده ميسر است. با افزايش تراكم ساختماني و تراكم فعاليت

  ). Keles,2012: 832( گيردرويه افقي شهر جلوگيري كرد. شهر متراكم نيويورك در اين دسته جاي ميبي

اي و تمركزگرائي شهرها براي واگذاري مسكن به اقشار مختلف به لحاظ ماهيت هسته الگوي گسترش منفصل: -ج    

توان در پيرامون شهر تدارك ديد. با اجتماعي و نيز حل معضالت ازدحام در مركز شهرها، مراكز شهرنشيني متعددي مي

شود. شهرهاي جديد انگليس با چنين الگوئي بر پا مديريت شهري تسهيل ميتمركزگرائي از مركز شهر، خدمات رساني و 

  .(همان) اندشده

  

 بررسي ساختار فضايي در ايران  -

توسعه فيزيكي و رشد جمعيتي شهرهاي ايران تا چند دهه پيش داراي افزايشي هماهنگ و متعادل بود. با بروز تحوالت     

ها به نمودار افزايش سريع هايي را پذيرفتند. اين دگرگونيعت تغييرات و دگرگونيجديد شهرها بويژه شهرهاي بزرگ به سر

جمعيت و گسترش فيزيكي شتاب آميز شهرها و به صورتي نامتعادل و ناهماهنگ بوده است. اگرچه شهرها داراي گسترش 

و سطح زيرساخت شهري بيشتر تحت  اند اما در قالب اين گسترش فيزيكي وسيع نيز تعادل برقرار نبودهفيزيكي وسيعي بوده

هاي شهري متناسب هاي شهري و اختصاص زمين و سرانههاي مسكوني بوده است. در حقيقت بين كاربريتسلط ساختمان

هر يك تناسب معقولي برقرار نبوده است. تحوالت اخيري كه در سطح اقتصادي و اجتماعي صورت گرفته شد و توسعه 

تاثير خود قرار داده است گسترش بخش خدمات و همچنين تمركز صنايع و كارخانجات در  فضايي شهرها را به شدت تحت

شهرها موجب جذب افراد بسياري از روستاها و شهرهاي كوچك به طرف شهرهاي بزرگ شده است. اصالحات ارضي داراي 

قش مهمي در ايجاد تراكم و ازدحام تاثيري غير مستقيم اما شديد بر گسترش شهرها بوده است. مهاجرت روستائيان به شهرها ن

بيش از حد شهرها داشته است. شهرهاي ايران قبل از اينكه داراي گسترش اساسي و اصولي باشند از افزايش جمعيتي بسياري 

اند بلكه قبل از محاسبه هاي شهرسازي دست نياوردهاند. به عبارتي اين شهرها فرصتي نيز براي اعمال سياستبرخوردار بوده

-ها به سرعت تبديل به ساختمانهاي مختلف و آماده سازي زمين، زمينها و فضاهاي الزم به كاربريها و تخصيص زمينانهسر

). به طور كلي 1390:55ها براي رفت و آمد باقي مانده است (مشهديزاده دهاقاني،ها و خيابانهاي مسكوني شد و تنها كوچه

هاي به دنبال اجراي سياست 65-55اند. در دهه رشد جمعيتي سريعي داشتههاي اخير اغلب شهرهاي كشور ما در دهه

اصالحات ارضي و وقوع انقالب اسالمي، رشد شتابان شهرنشيني منجر به از هم گسيختگي در كالبد و بافت شهر شده است. 
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تغييرات اساسي پديد  همرا با افزايش شديد جمعيت شهري، سطح شهرها نيز گسترش يافته و در ساختار و نمودار شهرها

  ).1380:50آمده است (سلطاني، 

  

 تهران

اي است. جمعيت تهران عنوان بزرگترين شهر كشور داراي افزايش جمعيت و وسعت سرسام آور و فوق العادهتهران به    

افزايش شديد برابر شد. اين  86، 1365تا  1301هاي برابر و مساحت آن طي سال 27نزديك به  1302-1365هاي بين سال

توان به ازدحام و شلوغي در جمعيت و وسعت، مشكالت بسياري را نصيب تهران كرد از جمله اين مشكالت و مسائل مي

شهر، رواج حاشيه نشيني و زاغه نشيني، كمبود مسكن و استاندارد نبودن بسياري از واحدهاي مسكوني، ظهور و افزايش 

دهي و هاي شهري در سرويسهاي شهري، ناتواني شهرداري و سازمانرانهمشاغل كاذب، كمبود فضاي سبز، تقليل   س

رساني كافي و آلودگي شديد هوا اشاره كرد. آلودگي هوا در تهران به حدي بوده كه اين شهر به اولين شهر آلوده دنيا خدمات

ديگر مسائل بوجود آمده در تهران محيطي، كمبود تاسيسات و تسهيالت زيربنايي شهر، از تبديل شد. همچنين آلودگي زيست

دهند، بر مشكالت اين شهر افزوده هاي شخصي تشكيل مياست. وجود تعداد بسيار زيادي اتومبيل كه اكثر آنها را نيز اتومبيل

هاي است. رشد تهران از هر سو تحت سيطره قرار گرفتن اراضي وسيع مسكوني بدون در نظر داشتن تاسيسات و نيازمندي

كشد. اين مورد سته به مسكن، مردم اين قبيل نواحي را جهت رفع نياز بسوي نواحي ديگر و از جمله مركز شهر ميكافي واب

هاي مسكوني و مراكز كاري، حركات و سفرهاي زيادي را در طول روز باعث شده و بر مشكالت فاصله نسبتا زيادي بين محيط

كنوني تهران، شهري با تراكم باال و فاقد يك مركز تجاري غالب،  ). ساختار فضائي1368:24افزايد (شيعه، ترافيكي مي

اي است كند. ساختار فضايي تهران به گونههايي را براي دستيابي به اهداف شهرداري تهران ايجاد ميها و فرصتمحدوديت

ري سيستم حمل و نقل سازد. تراكم باالي شهر تهران بارگيكه طراحي يك سيستم حمل و نقل نوين را با مشكل روبرو مي

سازد، مگر اينكه چنين سيستمي كل شهر را پوشش دهد. تهران داراي ساختار فضايي استثنائي عمومي را با مشكل مواجه مي

است. اين شهر داراي تراكمي باال و ساختار چند مركزي نه چندان قوي است. فقدان يك مركزيت قوي و پراكندگي فضائي 

نفر در  146نفر در هكتار هستند. ميانگين تراكم ساخته شده  30هاي ساخته شده زير ت تراكماشتغال معموالً از خصوصيا

 هكتار شهر تهران براي يك شهر چند مركزي غير معمول است.

، شهرداري 1364ها در سال در مورد تهران، يك تجديد ساختار جدي در مورد كمك مالي دولت مركزي به شهرداري

ا كردن منابع مالي جايگزين كرد. تصميم بر اين شد تا در مقابل افزايش تراكم ساختماني بيشتر از آن تهران را مجبور به پيد

تهران ديده شده بود، مبلغي از سازندگان دريافت شود. اين تصميم كه براي دستيابي به يك هدف  1370چه در طرح جامع 

ع بر ساختار فضائي شهر گذاشت. چنين موردي قابل پيش مالي گرفته شده بود، تاثير به مراتب زيادتري از خود طرح جام

  ت كه در ميان مدت قابل تغيير نيست.بيني (در طرح جامع) نبود و چنان اثري بر ساختار فضائي شهر گذاش
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  ماهيت شناسي كيفيت زندگي

دارد. اين واژه تا به حال به اي يافتي بين رشتهكيفيت زندگي، مفهومي چند وجهي است كه بررسي آن نياز به اتخاذ ره       

ي آن هاي مختلفي تعريف شده است و تعريف واحدي كه بتواند مورد قبول تمام متخصصان قرار گيرد و حوزه گستردهشيوه

ها و عوامل تشكيل را پوشش دهد وجود ندارد. از سوي ديگر، كيفيت زندگي به شدت متاثر از زمان و مكان است و مؤلفه

جه به دوره زماني و مكان جغرافيايي تغيير خواهند كرد، به همين دليل با وجود اجراي تحقيقات فراوان در ي آن با تودهنده

اي كه مورد قبول همه هاي ذهني و عيني كيفيت زندگي، هيچ نظريه يا ابزار سنجش حمايت شدهمورد دامنه وسيعي از معرف

امروزه ارزيابي كيفيت زندگي شهري  ). با اين وجود92-93: 1388باشد براي اين كار وجود ندارد (حريرچي و همكاران، 

ها و گردد. نويسندگان متعددي با زمينهموضوعي با اهميت افزآينده و رو به رشد در ادبيات و مجامع علمي محسوب مي

معه شناسي، اند. اين امر سبب پيچيدگي اين پديده گشته است: جارويكردهاي علمي مختلف به بررسي اين موضوع پرداخته

جغرافيا، اقتصاد، بهداشت عمومي، حمل و نقل يا مهندسي محيط زيست، تنها بخشي از مراجع ممكن است كه عالقه خود را 

 :MoraisandCamanho, 2011اند (هاي مختلف علوم، نشان دادهبه اين موضوع با جذبه رو به گسترش در ميان گستره

اجتماعي و سياسي،  –هاي اقتصادي ها و سيستمزهاي انسان و تنوع نيازها در فرهنگ). كيفيت زندگي به دليل پيچيدگي نيا398

ها و اينكه ). در محيط شهري نيز اين مفهوم به واسطه تنوع انديشه295: 1391مفهومي بسيار گسترده دارد (شماعي و ديگران، 

كند. اما در يك تعريف عام، كيفيت متصاعد ميهر كس تعريف خاصي از زندگي و رفاه اجتماعي دارد، معناي متفاوتي را 

: 1387شود (رهنمايي و ديگران، زندگي با عنوان زندگي راحت و دسترسي به نيازهاي اساسي در يك محيط شهري تلقي مي

). Dolincar and et, 2012: 60اند (). بعضي از محققين كيفيت زندگي را در قالب رضايت از زندگي تعريف كرده225

كلي به وضعيت محيطي كه مردم در طوركند: اصطالح كيفيت زندگي بهكيفيت زندگي را اينگونه تعريف مي، )2003( 5پسيون

هاي خود مردم (مثل سالمت و ميزان كيفيت مسكن) و همچنين به برخي صفات و ويژگي كنند (مثل آلودگي وآن زندگي مي

رابه عنوان ميزان تامين نيازهاي انساني در ارتباط با ادراكات افراد و كيفيت زندگي ، )2007( 6كالركتحصيالت) اشاره دارد. 

زيستي مردم و محيط زيستي و يا عدم بهكيفيت زندگي را به عنوان به، )2008( 7داس كند.زيستي ذهني تعريف ميها از بهگروه

گي شهري، تامين و ارضاء نيازهاي ). جوهره اصلي كيفيت زند93: 1388(رضواني و ديگران،  كند.زندگي آنها تعريف مي

عنوان رابطه بين ادراكات فردي و توان به). كيفيت زندگي را مي86: 1386مادي و معنوي انسان به طور توامان است (كوكبي، 

). 93: 1388كنند تعريف نمود (رضواني و ديگران، هاي آنها در درون فضايي كه در آن زندگي مياحساسات مردم با تجربه

هاي مختلف است. برخي آن اي است كه داراي معاني گوناگوني براي افراد و گروهكيفيت زندگي مفهوم گستردهكلي طوربه

هاي براي ميزان جذابيت و برخي به عنوان رفاه پذيري يك ناحيه، برخي ديگر به عنوان سنجشرا به عنوان قابليت زيست

يك تعريف جامع  ).93: 1389اند (رضواني و ديگران، و ... تفسير كرده منديزيستي اجتماعي، شادكامي، رضايتعمومي، به
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باشد: كيفيت زندگي برآيندي از تعامالت ميان عوامل اجتماعي، اقتصادي، از كيفيت زندگي كه عصاره تعاريف فوق نمي

مجموع هدف كلي  در). Mostafa, 2012: 257( گذارندتسهيالتي (زيرساختي) و محيطي است كه بر روي فرد تاثير مي

تمام مطالعات در زمينه كيفيت زندگي مناطق شهري دستيابي به نتايجي است كه براي بهبود شرايط زندگي ساكنين شهري 

مورد استفاده قرار گيرد. تركيب يك محيط فيزيكي سالم با عدالت اجتماعي و اقتصاد زيربنايي اهدافي هستند كه اين مطالعات 

چرا كه يك شهر سالم با كيفيت زندگي باال، شرايط كالبدي، اجتماعي و اقتصادي در . به آن هستند و تحقيقات در پي دستيابي

هاي زندگي و شكوفايي استعدادهاي آن فراهم است (موسوي و باقري جهت توانمند سازي ساكنين شهر براي اجراي نقش

است: اوالً، منعكس كننده شرايط زندگي و ). در واقع مفهوم كيفيت زندگي داراي سه ويژگي اصلي 97: 1391كشكولي، 

هاي متعددي باشد كه حوزهباشد، ثانياً، مفهومي چند وجهي نميادراكات شخصي در مقابل كيفيت زندگي در سطح جامعه نمي

از زندگي را نظير: شرايط مسكن، آموزش و پرورش، اشتغال، تعادل اشتغال زندگي، دسترسي به موسسات و خدمات عمومي 

دهد، و خصوصيت آخر كيفيت زندگي اين است كه اين مفهوم اطالعات عيني و انفعال آنها با يكديگر را پوشش مي و فعل

زيستي در سطح جامعه، در ارتباط با يكديگر هاي ذهني براي توليد يك تصوير كلي از بهشرايط زندگي را با تصاوير و نگرش

  دهد.) نيز اجزاء كيفيت زندگي را نشان مي1( نمودار شماره). Keles, 2012: 24( دهدقرار مي
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 )Van kamp and et al, 2003: 12) : اجزاء كيفيت زندگي  (1نمودار شماره (

  روش تحقيق

اين تحقيق از لحاظ روش بكار رفته در جمع آوري اطالعات از نوع تحقيقات ميداني و به دليل توجه به شناخت وضع     

هايي است كه هدف آنها توصيف كردن شرايط يا توصيفي شامل مجموعه روشموجود، تحقيقي توصيفي بوده و تحقيق 

ها از تكنيك مطالعه و روش مورد استفاده، براي گردآوري دادهبا توجه به ماهيت موضوع مورد هاي مورد بررسي است. پديده

ه محقق ساخته بر مبناي طيف ليكرت ها از  پرسشناممصاحبه عميق با كارشناسان و افراد مطلع و در نهايت براي گردآوري داده

 امنيت

اجراي عدالت در 
مورد مجرمان و 
 برقراري امنيت

تي     م ــال سـ ــالمــتــي  ســ

موارد آزار 

 دهنده

كيفيت منظر و 

ادراكات 
آب و 

 هوا

 آلودگي

 منابع طبيعي

كااله 

زيرساخت هاي 

اجتماعي و 

مشاركت 
هاي شبكه

اجتماعي و 

 جامعه

 

 ساختار

توسعه فردي از طريق 

تفريح و گذران 

امنيت اقتصاد 

خصوصي و استاندارد 

 زندگي

كيفيت 

 زندگي

 محيط فيزيكي

توسعه 

توسعه جمعي 

 (ارتباطات)

منابع طبيعي، 

كاالها و 

 سالمتي
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كه يكي  8براي تعيين اعتبار پرسشنامه از تكنيك اعتبار صوري در اين مطالعه گردد.استفاده مي ايدرجهچهار در حالت مقياس 

متخصصان از بهترين انواع اعتبار محتوايي است استفاده گرديده و شيوه عمل بدين گونه بوده كه ابزار ساخته شده در اختيار 

هاي آنان، پرسشنامه نهايي جهت انجام مرحله بعدي آماده گرديد. شود و با لحاظ نمودن ديدگاهو افراد مطلع قرار داده مي

شهروندان پرسشنامه توسط  30براي انجام اين مهم استفاده گرديد.  نباخوضريب آلفاي كر سئواالت ازميزان پايايي براي تعيين 

و بر اساس محاسبات انجام گرفته، پرسشنامه نهايي پايايي  نمودن نظرات كارشناسان و افراد مطلعلحاظ  تكميل گرديد و با

  الزم را به دست آورد و آماده جمع آوري اطالعات گرديد. 

  

  خالصه محاسبات ضريب آلفاي محاسبه شده براي هريك از متغيرها :)1(جدول 

  ضريب آلفاي محاسبه شده  تعداد آيتم  متغيرها  رديف

  871/0  25  ساختار فضايي محل سكونت  1

  900/0  41  ميزان رضايت از كيفيت زندگي در محل سكونت  2

  1397هاي تحقيق،منبع: يافته

  

ي محاسبه شده، باالتر زيرا ضريب آلفا باشددهد كه ابزار مورد استفاده از پايايي الزم برخوردار مينتايج محاسبات نشان مي 

  . باشدرخورداري ابزار مورد استفاده از پايايي مناسب ميببوده اين ضرايب محاسبه شده، بيانگر  8/0از 

  

  محدوده مورد مطالعه

هران محسوب تت كه از نظر مهاجرپذيري يكي از مهاجرپذيرترين مناطق تهران اس كالنشهر 22 يكي از مناطق 15منطقه     

. است مسعوديه و كيانشهر ،ترين بخش آن شهرك افسريهتهران قرار دارد و مهم ركالنشهاين منطقه در جنوب شرقي مي شود. 

هاي هاي اخير اكثر زمينشهرداري تهران طي چند دهه اخير پيوسته جريان داشته است و در سال 15رشد محدوده منطقه 

است.  ناحيه شهري 8راي دا 15منطقه ت. اشغال شده اس جهت اسكان مهاجرين خالي سطح منطقه توسط واحدهاي مسكوني

  د. ناحيه در حريم استحفاظي شهر قرار دارن 2ناحيه در محدوده قانوني شهر تهران و  6ناحيه موجود،  8از 

                                           
8
 .Face Validity 
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  ).1397كالنشهر تهران (منبع: نگارندگان،  -15: موقعيت منقطه 1شكل شماره 

 

 

  هاي پژوهشيافته

شهروندان،  تماعيميزان تحصيالت، بعد خانوار و جايگاه اقتصادي و اجاي مانند: سن، در اين تحقيق متغيرهايي زمينه     

بطه اين متغيرها در نظر گرفتن سطح سنجش متغيرها به بررسي را اكه در ذيل ب انداي طراحي گرديدهاي و فاصلهبصورت رتبه

بات انجام گرفته محاسبا توجه به  پردازيم.با ميزان رضايت ساكنان محالت افسريه، مسعوديه و كيانشهر از كيفيت زندگي مي

 ر (ساكنان) بعد خانوامحالت مسعوديه و كيانشهرميزان تحصيالت (ساكنان توان گفت كه بين متغيرهايي مانند سن؛ مي

 (متغير وابسته) گيبا ميزان رضايت ساكنان از كيفيت زندو از لحاظ جايگاه اجتماعي و اقتصادي (ساكنان مسعوديه) ) مسعوديه

رابطه معنادار مستقيم وجود داشته است. درصد 99 ح ضريب اطميناندر سط  
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با متغير وابستهاي اي و فاصلهاي رتبهرابطه بين متغيرهاي زمينه) : خالصه نتايج محاسبات 2جدول (  

 (ميزان رضايت ساكنان از كيفيت زندگي)

  متغير مستقل  محالت
نام 

  آزمون
  مقدار

سطح معني 

  داري
  متغير وابسته

  افسريه

  اسپيرمن  سن شهروندان

006/0  938/0  

ميزان رضايت از كيفيت 

  زندگي
  005/0  -202/0  مسعوديه

  0,038  44/8  كيانشهر

  افسريه

  اسپيرمن  ميزان تحصيالت

032/0  663/0  

ميزان رضايت از كيفيت 

 زندگي
  092/0  071/0  مسعوديه

  0,340  0,059  كيانشهر

  افسريه

  پيرسون  بعد خانوار

107/0-  140/0  

ميزان رضايت از كيفيت 

 زندگي
  002/0  -218/0  مسعوديه

  0,071  0,111  كيانشهر

  افسريه

جايگاه اقتصادي و 

  اجتماعي
  اسپيرمن

128/0-  054/0  

ميزان رضايت از كيفيت 

  زندگي
  001/0  -233/0  مسعوديه

  0,056  -0,117  كيانشهر

1397هاي پژوهش،منبع: يافته  

     

هاي در رابطه با سنجش سطح كيفيت زندگي در محالت شهري مطرح شده است مربوط به ارائه خدمات از سوي دستگاه    

شود كه ميزان كيفيت زندگي هاي مختلف عمراني، آموزشي، بهداشتي است. و بدين صورت مطرح ميمتولي شهري در زمينه
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شهري بستگي به ميزان فعاليت دستگاه مؤلفه و از آزمون اسپيرمن  11تمام ابعاد زندگي دارد. در همين راستا، از هاي متولي در 

رساني سازمانهاي متولي شهري استفاده شده است كه اطالعات مندرج جهت ارزيابي بررسي رابطه كيفيت زندگي و خدمات

باط آن با سطح كيفيت زندگي ها و ارتبراي بسياري از مؤلفه %99دهنده ارتباط معنادار تا سطح نشان. 3 در جدول شمارة

زيست شهري، سازي محيطنشاني، فضاي سبز، بوستان و سالمهاي ايستگاه آتشگونه كه براي مؤلفهشهروندان است، بدين

ها ها و فاضالبمعنادار و فقط درمورد مؤلفه دفع بهداشتي زباله %99تا سطح .... طبيعي وهاي حفاظت از مراتع و منابعطرح

باشد.دهد مؤلفه تفكيك زباله مياي كه عدم معناداري را نشان ميبه دست آمده است. تنها مؤلفه  %95اري سطح معناد  

  رساني سازمانهاي متولي شهري: آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه كيفيت زندگي و خدمات 3جدول 

  مؤلفه  رديف
تعداد 

  نمونه

ضريب 

  اسپيرمن

ضريب 

 sigمعناداري

  0,000**  0,319  368  نشانيايستگاه آتش  1

2  
ســازي فضــاي ســبز ، بوســتان و ســالم

  زيست شهريمحيط
368 0,219  **0,000  

3  
نابع        طرح ظت از مراتع و م فا هاي ح

  طبيعي
368 0,284  **0,000  

  0,025*  0,137 368  هاها و فاضالبدفع بهداشتي زباله  4

  NS 0,071  0,111 368  تفكيك زباله  5

  0,002**  0,192 368  مناسبدفن زباله در مكان   6

  0,000**  0,250 368  آوري سيالببند و جمعايجاد سيل  7

  0,001**  0,203 368 درختكاري كنار معابر  8

  0,010**  0,158 368 كشي معابرجدول  9
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  نتيجه گيري

هاي مختلف علمي و اجرايي نيز يافتگي؛ اين مفهوم در حوزهبا توجه به اهميت رضايت از كيفيت زندگي در مفهوم توسعه    

هاي شهري، در راستاي عينيت يافتن مفهوم توسعه، اقدام به ريزيكه در جغرافياي شهري و برنامهطوريورود پيدا نمود به

ريزان شهري تالش نمودند به مطالعه دقيق هاي فوق، برنامهجامع، طرح تفضيلي و ... نمودند. در چارچوب طرحتدوين طرح 

ريزي اي و برنامهريزي منطقههاي نظري موجود در جغرافياي شهري، برنامهساختار فضايي مناطق شهري بر مبناي ديدگاه

هاي جغرافياي شهري و نمايند كه بر اساس آموزهريزان تالش ميهشهري بپردازند و در قالب شناخت ساختار فضايي، برنام

يابي امكانات آموزشي، تجاري، موسسات اداري، هاي علمي مكانريزي شهري، اقدام به طراحي محيطي بر مبناي روشبرنامه

ش هر چه بيشتر شهروندان محيطي در جهت افزايها و... با توجه به شرايط زيستها و خيابانبهداشتي، تفريحي، طراحي كوچه

هاي ارائه شده در طرح جامع، اقدام به انجام عمليات ريزان شهري در راستاي تحقق برنامهاز كيفيت زندگي نمايند. برنامه

بايست به افزايش ميزان رضايت شهروندان از نمايند كه ماحصل اين اقدامات، مياجرايي در زمينه ساختار فضايي شهر مي

اي بودن هاي شغلي و كليشهدهد كه برنامه ريزان و مديران شهري به دليل دغدغهها نشان ميمنجر گردد. بررسيزندگي كيفيت

كارها، نسبت به تاثير اقدامات انجام گرفته در زمينه ساختار فضايي شهر بر ميزان رضايت شهروندان از كيفيت زندگي، كم 

ها تحميل ند كه اين امر خسارات مادي و معنوي زيادي را بر شهردارينماياطالع بوده و بيشتر بر مبناي ذهنيت عمل مي

ساكن در  بررسي تاثير ساختار فضايي شهر بر ميزان رضايت از كيفيت زندگي شهروندان هدف اصلي اين تحقيقنمايد. لذا مي

تواند به است و مي» كاربردي«روش تحقيق مورد استفاده در اين مطالعه از نظر هدف، ، كالنشهر تهران بوده است. 15منطقه 

ريزان شهرداري تهران و مسكن و شهرسازي، قدرت شناخت و درك بهتر نسبت به نقش و اثر ساختار فضايي مديران و برنامه

اعطا نمايد. اين تحقيق از لحاظ روش بكار رفته در جمع آوري اطالعات  محل زندگي در رضايت از كيفيت زندگي شهروندان

ميداني و به دليل توجه به شناخت وضع موجود، تحقيقي توصيفي نيز بوده، همچنين اين تحقيق از منظر نوع از نوع تحقيقات 

ها از پرسشنامه محقق ساخته بر مبناي باشد. براي گردآوري دادهمي پيمايشيكار رفته به لحاظ ماهيت پژوهش از سنخ روش به

 از تكنيك اعتبار صوريگيري، يده و براي تعيين اعتبار ابزار اندازهاستفاده گرد ايدرجهچهار در حالت مقياس طيف ليكرت 

كه  داد نباخونتايج محاسبات ضريب آلفاي كراستفاده شده است  نباخوضريب آلفاي كر سئواالت ازميزان پايايي و براي تعيين 

بوده اين ضرايب محاسبه  8/0االتر از زيرا ضريب آلفاي محاسبه شده، ب باشدابزار مورد استفاده از پايايي الزم برخوردار مي

بوده است. جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه شهروندان ساكن رخورداري ابزار مورد استفاده از پايايي مناسب بشده، بيانگر 

10  
نقــل          حمــل و  بكــه  ــ ــعــه شـ توسـ

 عمومي(تاكسي و اتوبوس)
368 0,239  **0,000  

  0,002**  0,191 368 مبلمان شهري  11
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ده و نمو استفاده  براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران، تهران بوده كه 15در محالت افسريه، مسعوديه و كيانشهر منطقه 

 ها توزيع شده است.نفر در نظر گرفته شد. و از طريق روش نمونه گيري تصادفي ساده پرسشنامه 368حجم نمونه تحقيق 

شهروندان،  خانوار و جايگاه اقتصادي و اجتماعيعداي مانند: سن، ميزان تحصيالت، بدر اين تحقيق متغيرهايي زمينه    

كه در ذيل با در نظر گرفتن سطح سنجش متغيرها به بررسي رابطه اين متغيرها  اندگرديدهاي طراحي اي و فاصلهبصورت رتبه

از تكنيك ضريب همبستگي اسپيرمن و براي با ميزان رضايت ساكنان محالت افسريه، مسعوديه و كيانشهر از كيفيت زندگي 

با توجه به ي پيرسون استفاده شده است. اي با متغيرهاي وابسته از تكنيك ضريب همبستگشناخت رابطه متغيرهاي فاصله

) بعد محالت مسعوديه و كيانشهرميزان تحصيالت (ساكنان توان گفت كه بين متغيرهايي مانند سن؛ محاسبات انجام گرفته مي

 ندگيبا ميزان رضايت ساكنان از كيفيت زخانوار (ساكنان مسعوديه) و از لحاظ جايگاه اجتماعي و اقتصادي (ساكنان مسعوديه) 

مؤلفه و از آزمون  11همچنين از  رابطه معنادار مستقيم وجود داشته است. درصد 99 در سطح ضريب اطمينان (متغير وابسته)

رساني سازمانهاي متولي شهري استفاده شده است كه نتايج اسپيرمن جهت ارزيابي بررسي رابطه كيفيت زندگي و خدمات

  ها و ارتباط آن با سطح كيفيت زندگي شهروندان است.براي بسياري از مؤلفه %99دهنده ارتباط معنادار تا سطح نشان
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