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  مقدمه

ران و معماي طراحان، اي براهاي عمدهرشد مراكز شهري در سراسر جهان نگراني 
 در ريزانبرنامه و محققان ).2017كند (سويينكا، ريزان محيط زيست ايجاد ميبرنامه
 با گسترش. دانكرده تاكيد شهرسازي جهان در بهتر ريزيبرنامه يك به نياز جهان سراسر
 تهياف افزايش شهري هايزيرساخت و مدرن امكانات به مردم دسترسي شهري مناطق
 بزرگهاي شهر مشخصة اجتماعي تعادل عدم علت به زندگي كيفيت كاهش اما است

ند دهة ).  با اين حال ميزان شهرنشيني كه طي چ2016است (الكساندرو و همكاران، 
وسعه كشورهاي در حال تگذشته بسيار شديد بوده است فقر شهري را در بسياري از 

   ).176: 2006(وستاواي، كند مي تشديد
وم ز موضوعاتي است كه امروزه در مطالعات شهري، از منظر علكيفيت زندگي ا

اد، مختلف از جمله جغرافياي شهري، شهرسازي، علوم اجتماعي، روانشناسي، اقتص
 عيينتمديريت، علوم سياسي و... مورد توجه قرار گرفته است. كيفيت زندگي براي 

 يفيتت. امروزه كها از ابعاد مختلف زندگي اسرضايت و عدم رضايت افراد و گروه
ه ان تهيريزهاست كه توسط انديشمندان و برنامهريزيزندگي هدف اصلي تمام برنامه

هاي ). در واقع كيفيت زندگي در محله1393شود (خواجه شاهكوهي و همكاران، مي
ان براي هاي در حال توسعة جهرسمي بسياري از شهرهاي غيرنشين و سكونتگاهفقير

 يجاداهاي جدي اران، سياستگذاران و سازمان ملل متحد نگرانيشهروندان، سياستمد
-شده هدف منجر 11كرده است و تصميم سازمان ملل براي مقابله با اين موضوع به 

 2020ال است كه هدف آن دستيابي به بهبود كيفيت زندگي صد ميليون زاغه نشين تا س
حداقل  ريزي شهري،رنامهمفهوم كيفيت زندگي شهري در ب ).272: 2008(ماجاله،  است

كه  يي استشود مرحلة اول جاريزي به كار گرفته ميدر دو مرحله از فرايند برنامه
  شند.اشته بادانداز صحيح و قابل اطميناني از وضعيت شهر خواهند چشمريزان ميبرنامه

ا و هريزان در پي آنانند تا به طور ويژه، به اولويتدر واقع، در اين مرحله، برنامه
 مسائل مهمتر توجه كنند كه بررسي ابعاد مختلف كيفيت زندگي شهري، راهنماي

ها ها و پروژهمناسبي براي آنها در اين مرحله است. مرحلة دوم جايي است كه برنامه
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بايد ارزيابي شوند تا سودمندي و كارايي آنها تأييد شود. در اين مرحله نيز بررسي 
ها بر ابعاد مختلف كيفيت زندگي دارند، راهنمايي مناسب ژهها و پروآثاري كه اين برنامه

هايي، سودمندي و ها و پروژهگيران است؛ در واقع، برنامهريزان و تصميمبراي برنامه
كارايي دارد كه در نهايت، به افزايش كيفيت زندگي شهري منجر شود و به ويژه بعضي 

كنند ارتقا دهد                              توجه ميريزان شهري بيشتر به آن برنامه ابعاد آن را كه
               كم اقشار از تجمعي با غيررسمي هايسكونتگاه كه آنجايي ). از68 – 69: 1388(لطفي، 

                ساززمينه اندهمراه ناپايدار نشينيشهر از ايشيوه و غيررسمي مشاغل با غالباً و آمددر
             منفي هايويژگي بروز موجب گاهاً روند ومي شمار به اجتماعي هايسيبآ  از بسياري

               در توانايي عدم و سرخوردگي، حقارت هويتي،بي ارزشي،بي و پوچي :مانند شخصيتي
انواع  بروز اصلي عوامل از يكي تواندمي خود و گرددمي خشم مانند احساساتي بروز

(بيوكي و پورغالم،  شود سرقت و فيزيكي برخوردهاي ،اعتياد جمله؛ از هاييبزهكاري
             هاي جهان سوم استكشور هاي غيررسمي مشكل شايع و جدي در). سكونتگاه1393

   ).2017(ناسار، 
 ،امنيتي هايريزيبرنامه هاي غيررسمي درسكونتگاه پررنگ نقش به توجه با

يد مورد به كيفيت زندگي و ارتقاي آن با توجه و... جنايات و جرم كاهش و زيباسازي
قر و ريزان و مديران شهري باشد. اسكان غيررسمي، به سبب ايجاد فتوجه برنامه

راي هاي سنگين بگسترش آن و نيز به مخاطره انداختن محيط زيست و تحميل هزينه
ردد گميشهري تلقي  حل مشكالت، تهديدي جدي براي پايداري و انسجام جامعة

 خاصاش براي يا و خاص مكان يك زندگي در كيفيت ). بهبود1391(صادقي و دويران، 

 هبودب واقع در .بوده است ريزانبرنامه توجه اصلي كانون همواره خاص هايگروه و

 امعهج آن عمومي هايسياست اهداف ترينمهم از يكي اي،جامعه هر در زندگي كيفيت

  .باشدمي
 شهري ماهيت بر عمده طور به زندگي كيفيت پيرامون عاتمطال اخير هايسال در

 تجربي مطالعات و تحقيقات ميان شهري در زندگي كيفيت روي بر بحث و كرده تمركز

 در يافتن تمركز براي جهان سرتاسر در جمعيت تمايل شك بدون .است يافته رواج
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 كيفيت وير بر تحقيقات در مستقل جريان اين تقويت اصلي داليل از شهرها، يكي

اي با ) در مقاله2006مارگارت استواي (در همين راستا ). 1388باشد (لطفي، مي زندگي
هاي بررسي جغرافيايي رضايت شخصي و محيطي كيفيت زندگي در سكونتگاه«عنوان 

هدف خود را از اين مطالعه تعيين تأثيرات زمان و گروه بر » غيررسمي جنوب آفريقا
و شخصي كيفيت زندگي و نيز تعيين عوامل شخصي و  هاي محيطيرضايت از جنبه

دهد كه دست آمده نشان ميكند. نتايج بهمحيطي از رضايت زندگي و محله بيان مي
درصد در  39، 1999درصد درسال  46رضايت از مسائل بهداشتي و سالمت به ترتيب 

، 1999درصد در سال  24و نيز رضايت از مسكن  2002درصد در سال  24، 2001سال 
دست آمد. نتايج حاكي از آن به 2002درصد در سال  26، 2000درصد در سال  28

دان داركي همچنين ترين جنبة رضايتمندي محله است. است كه رضايت از مسكن مهم
كنند آنها چيزهايي كه بيشتر تغيير مي«اي با عنوان ) در مقاله2013و جوهن ويساجي (

 90دگي در شهر غيررسمي در تشواني با نظرسنجي از مطالعة كيفيت زن» مانندباقي مي
ها و ادراكات در مورد كيفيت زندگي و خدمات عمومي به اين خانوار در مورد نگرش

دهندگان از خدمات دولت براي رفاه فقرا راضي نتيجه رسيدند كه تعداد كمي از پاسخ
بودند بيشترين  بودند و بسياري از آنها از كاركنان دولت و نخبگان سياسي ناراضي

آوري درصد، جمع 90درصد ، مسكن با  93ها به ترتيب دسترسي به برق با نارضايتي
  درصد را به خود اختصاص داده است.  42درصد و در نهايت بيكاري با  76زباله با 

چارچوب مفهومي مشاركت «) در مقالة خود با عنوان 2015چام هوري و همكاران (
معتقدند كيفيت زندگي و فقر » دگي فقراي شهري در مالزيمردمي در تأمين كيفيت زن

تواند از هم جدا باشد. اين طور شهري يك ميدان در حال رشد تحقيقات است كه نمي
رسد كه كيفيت زندگي مورد توجه و عالقة بسياري از احزاب، مديران و نظر ميبه

يان دارد با اين حال، پاهاي بيريزان شهري است و كيفيت زندگي نياز به تالشبرنامه
تالش براي بهبود درك در مورد كيفيت زندگي نبايد محدود باشد كه عبارتند از: 
 مشاركت عمومي در حصول اطمينان از كيفيت زندگي در ميان افراد فقير شهري است.

توسعه و سنجش              «) در پژوهش خود با عنوان 1389رضواني و همكاران (
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هاي عيني و ذهني كه بر اساس شاخص» دگي در شهر نورآبادهاي كيفيت زنشاخص
كنند كه كيفيت زندگي در شهر نورآباد يكي از گيري ميصورت گرفته است، نتيجه

چهار حالت بهزيستي، محروميت، ناهماهنگي و انطباق را براي هر كدام از خانوارهاي 
درصد خانوارها در  25ند دهدست آمده نشان ميدهد. نتايج بهمورد مطالعه را نشان مي

درصد  4/24درصد در حالت محروميت قرار دارند در حالي كه  1/30حالت بهزيستي، 
همچنين  اند.درصد در حالت انطباق قرار گرفته 4/20آنها در حالت ناهماهنگي و 
) نيز در مورد ارزيابي و سنجش كيفيت زندگي و 1393خواجه شكوهي و همكاران (

كنند كه با توجه به كيفيت گيري ميشهروندان در امور شهري نتيجه تأثير آن بر مشاركت
پايين محيط و زندگي در شهر مينودشت كه اين امر خود بر رفتار اجتماعي شهروندان، 
- به خصوص بر مشاركت در امور شهري تأثير داشته است و آن را تحت شعاع قرار مي

شود؛ همچنين، افزايش مي اسدهد، لزوم ارتقاء كيفيت محيط و زندگي در شهر احس
سطح كيفيت محيط و زندگي در شهر، حس تعلّق و مسئوليت نسبت به محيط زندگي 
را افزايش داده و در نتيجه شهروندان، در توسعة پايدار شهري، مشاركت خودجوش و 

سنجش  ضمن) 1394پوراحمد و زارعي (در پژوهشي ديگر كنند. فعالي را برقرار مي
كه رضايت از كيفيت  گيرندنتيجه ميهاي فرسودة شهري بافتكيفيت زندگي در 

شهرداري تهران معنادار است و از رضايت كافي برخوردار  9زندگي شهري در منطقة 
هاي شهري تقريباً شود. فقط در عامل زيرساختمي Hباشد و منجر به رد فرضية نمي

  باشد.قابل قبول مي
هاي غيررسمي مندي در سكونتگاهتكيفيت زندگي و ميزان رضايبه طور كلي 

ريزان شهري قرار گرفته است و معموالً اين شهري كمتر مورد توجه محققان و برنامه
ها نيز، با اين استدالل كه اين قسمت از شهرها جز بخش ها از طرف دولتسكونتگاه

ين اند. در اباشد، مورد غفلت واقع شدهرسمي شهر نيستند و تصرف آن غير قانوني مي
شهر تهران گرچه از نظر دارا بودن بسياري از مسائل و مشكالت نظير ساير ميان كالن

هاي خاص و منحصر به فردي لي از معضالت و پيچيدگيشهرهاي دنيا است، وكالن
ترين برد كه به طور عمده ريشه در توسعة نامتوازن كل كشور دارد. يكي از مهمرنج مي
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- ها و خدمات براي پاسخت و ناكافي بودن زيرساختاين مشكالت رشد فزايندة جمعي

هاي غيررسمي كه گويي به نيازهاي جمعيتي در حال افزايش به ويژه در سكونتگاه
الشعاع قرار داده است؛ مندي از محيط زندگي را تحتكيفيت زندگي و ميزان رضايت

مورد  ها ميزان رضايت از كيفيت زندگيبنابراين، ضروري است در اين سكونتگاه
ترين عوامل نارضايتي شناسايي شده و براي برطرف كردن اين بررسي قرار گرفته و مهم

  موارد اقدام گردد.
 شماربي شهري زندگي كيفيت مطالعات در استفاده مورد هايشاخص گوناگوني

 امري شهري زندگي كيفيت مفهوم بودن بعدي به چند توجه با مسأله اين. باشندمي
 اصخ بعد يك و اهميت بزرگي شاخص، هر كه شودمي فرض عموماً .باشدمي بديهي

 هك است استوار پايه اين بر فرض اين. كندمي منعكس را شهري زندگي كيفيت از
 اين اگر و شود تفكيك ابعاد يا اجزاء از ايمجموعه به تواندمي شهري كيفيت زندگي

 زندگي تكيفي براي كلي تيازام يا ارزش يك شوند، در نتيجه تركيب درستي به اجزاء
  ).1388بيايد (لطفي،  دستبه تواندمي شهري
 نوع دو كه دارد وجود عمومي توافق يك كه، كندمي بيان) 1996( الرن مك
 شامل كه اول نوع. هستند مناسب زندگي سنجش كيفيت براي هاشاخص از مشخص
 و طبيعي حيطشده، م ساخته محيط ملموس هايجنبه كه هستند عيني هايشاخص

 ست،ا ذهني شاخص كه دوم نوع. كنندمي گيرياندازه را اقتصادي و حوزة اجتماعي
 از صجنبة خا يك از منديرضايت و افراد رفاه حس از گيرياندازه بيان قابل يك

               ). براي سنجش كيفيت زندگي و ميزان   121: 2002ماسام، (باشد مي زندگي
ند. ار بردههاي متفاوتي را به كاها و محققان مختلف شاخصسازمان مندي از آنرضايت

 است هايي كه براي سنجش كيفيت زندگي به كار گرفته شدهدر جدول زير شاخص
  آمده است:
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  هاي مختلفهاي كيفيت زندگي شهري در پژوهشجنبه -1جدول 

  پژوهش در رفته كاربه شهري زندگي كيفيت هايجنبه  منبع

Liu (1976)  1- آموزش -5 اجتماع -4 زيست محيط -3  سياست -2د اقتصا  

Boyer and Savageau (1981)  
 -5 جرم -4 بهداشت و زيست محيط -3 مسكن -2 هوا و آب -1

  اقتصاد -9 تفريح -8 هنر -7 آموزش -6 نقل و حمل

Blomquist et al. (1988); 
Stover and Leven (1992)  

 دسر روزهاي تعداد -3 گرم روزهاي تعداد -2 جوي نزوالت -1

 -9 جرم -8 ساحل -7 آفتاب تابش -6 باد سرعت -5 رطوبت -4

  زايد مواد -11 معلق ذرات -10 شاگرد به معلم نسبت

Sufian (1993)  

 استاندارد -4 زندگي فضاي -3 خوراك ةهزين -2 عمومي امنيت -1

 آرامش -8 عمومي بهداشت -7 آموزش -6 ارتباطات  -5 مسكن

  پاك هواي -10 ترافيك جريان -9

Human Dev. Index 
(UNDP, 1994)  

 قدرت متوسط -3 بزرگساالن سواديبي نرخ -2 زندگي به اميد -1

  خريد

Protassenko (1997)  
 خوراك مخارج -3 درآمد توزيع -2 شخص هرة ماهان درآمد -1

  ماهانه

و  تماعي، خدماتبعد كالبدي، اقتصادي، اج 5در اين پژوهش كيفيت زندگي در 
ند كه باشيماست كه هر كدام از بعدها داراي زير معيار دسترسي و امنيتي بررسي شده

  شود:) مشاهده مي1در شكل (

  
  هاي كيفيت زندگي پژوهشابعاد و شاخص -1شكل 

اهميت كيفيت زندگي به دليل تأثير مستقيم بر جامعه و نظام شهرداري، موضوع 
). كيفيت 2015هاي مختلف بوده است (كامران، ناسان در زمينهمورد مطالعه توسط كارش

هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي است و                 زندگي محصول تاريخي نظام
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توان آن را مجزا از ساختارهاي فوق تبيين كرد؛ بنابراين، مفهوم كيفيت زندگي يك نمي
وسعه يافتگي جوامع بستگي دارد و            باشد و وضعيت آن به سطح تمتغير مركب مي

هايي، تعريف و اجرا كرد                                توان آن را با طراحي و تدوين شاخصمي
گسترة  به شهري ريزيبرنامه در زندگي كيفيت ). مطالعة1393حسيني و توكلي، (شاه

در  كه است گوناگوني ازةبه اند آنها گستردگي كه است متكي هاييفرض از وسيعي
تدابير تجويز  و شود داده تشخيص تواندمي هامكان يا هاگروه افراد، ميان زندگي كيفيت
   ريزانبرنامه ميان هرحال به نمايد. كن ريشه (اختالفات) را هاتفاوت بايد يا تواندمي شده

               كيفيت كه يمنفرد اجزاي زندگي، كيفيت معناي تحقيق دربارة گذارانو سياست شهري
               روشي آيد) ومي دستبه آنها تعامل و مجموع زندگي از بردارند (كيفيت در را زندگي

                وجود اندكي بخشند، توافقمي بهبود را زندگي كيفيت ويژه، هايبرنامه آن طريق از كه
                مفهوم به شهري بسياري ريزيهاي برنامهپروژه و در گزارشات حال عين دارد. در
              عنوان به چه و پروژه حاصل و نتيجه عنوان به چه شود،مي اشاره زندگي شهري كيفيت

  ).1388بررسي وضعيت موجود (لطفي، 
 د و نوعاربرمفهوم كيفيت زندگي بسيار تفسير پذير و ابهام آور است و بنابر حوزة ك

قبل از  385رسد (اوت است. مفهوم كيفيت زندگي به دوران ارسطو ميمطالعه بسيار متف
وجه تورد مريزي شهري ميالد مسيح)، با اين حال، اين مفهوم تا قرن بيستم در برنامه

يط اساسي ). مفهوم كيفيت زندگي شامل شرا2009قرار نگرفته بود (گلن و همكاران، 
 ست كها» سازي زندگيغني«و همچنين  زندگي، از جمله غذاي كافي، پناهگاه و ايمني

كيفيت  ).2000آياكيد، -ها، باورها، نيازها و منافع فرد است (وهوبر اساس ارزش
عة ر توسترين مسائل مربوط به جهان است و مسائل اصلي دزندگي امروزه يكي از مهم

ر بهاي اجتماعي است كه شامل مسائلي مانند رفاه، كيفيت زندگي مبتني سياست
  ). 2006متي، رشد و رضايت زندگي، فقر و محروميت اجتماعي و... است (فيليپس، سال

بنا به تعريف سازمان بهداشت جهاني كيفيت زندگي درك افراد از موفقيت خود در 
كنند، اهداف، انتظارات، زندگي از نظر فرهنگ، سيستم ارزشي كه در آن زندگي مي

وعي كامالً ذهني بوده و توسط ديگران هايشان است. پس موضاستانداردها و اولويت
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كيفيت  .هاي مختلف زندگي استوار استقابل مشاهده نيست و بر درك افراد از جنبه
- زندگي در ابعاد ذهني، ادراك و ارزيابي افراد را از وضعيت زندگي خود منعكس مي

ه شود. كيفيت ذهني زندگي بگيري ميهاي ذهني اندازهسازد و با استفاده از شاخص
ها، كيفيت ترين روشباشد. در يكي از مهمگيري ميهاي مختلفي قابل اندازهروش

تواند ميزان تجمعي از سطح رضايت در قلمروهاي مختلف زندگي باشد. بر زندگي مي
اساس اين روش زندگي به قلمروهاي مختلفي تقسيم شده و تركيب ميزان رضايت 

دهد (خادم الحسيني، گي را نشان ميحاصل از هر يك از قلمروها، كيفيت كلي زند
  ؛ به نقل از خواجه شكوهي و همكاران). 1389

دهندة يك پديدة جهاني است كه بسياري از كشورها هاي غيررسمي نشانسكونتگاه
هايي كه ). يكي از بزرگترين چالش2015برند (خاليفا، در سراسر جهان  از آن رنج مي

رو هستند اسكان غيررسمي است روبه كشورهاي در حال توسعه امروزه با آن
). پديدة اسكان  غيررسمي در كشورهاي در حال توسعه از اواسط دهة 2016(منشاواي، 

). در كشورهاي در حال توسعه، 2016، به سرعت گسترش يافته است (شابات، 1990
به  21گيرد و به ويژه در قرن هاي غيررسمي به صورت پنهاني شكل ميسكونتگاه
هاي شهري زندگي            شد يافته است. نيمي از جمعيت جهان در سكونتگاهسرعت ر

كنند. دليل اين پديده مهاجرت مردم از مناطق روستايي به شهرها است                   مي
هايي است اسكان غيررسمي و حاشيه نشيني از جمله پديده ).2006(بَِلنسچك و النگ، 

ري و بروز مسائل و مشكالت اقتصادي اجتماعي مانند كه به دنبال تحوالت ساختا
هاي روستايي لجام گسيخته در بيشتر كشورهاي جريان سريع شهر نشيني و مهاجرت

جهان به ويژه كشورهاي جهان سوم پديدار گرديده است. اسكان غيررسمي به شيوة 
دي روند با شدت نسبتاً زيا 56آغاز و تا اواخر دهة  1326مرسوم در ايران از دهة 

گيري به عنوان يكي گسترش خود را طي نموده و بعد از انقالب از لحاظ شدت شكل
 ).1393شود (بيوكي و پورغالم، هاي ايران مطرح مياز معضالت اساسي شهر

ريزان شهرهاي در حال هاي غيررسمي يك چالش بزرگ براي مديران و برنامهسكونتگاه
-ريقي كه كيفيت زندگي ساكنين را بهبود ميتوسعه در جهان است. عدم مداخله به ط
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هاي ). سكونتگاه2005(بارري،  شودهاي اجتماعي و سياسي ميبخشد، منجر به ناآرامي
غيررسمي پديدة رو به رشد در بسياري از كشورها در حال توسعه است و تالش براي 

شهري در ريزان برنامه در اين مناطق يك چالش كليدي برايترويج استاندارد زندگي 
  ).  2017خواهد بود (گواايرتاتل،  21بسياري از شهرهاي قرن 

شود، هنجار، كه نسبت به بافت متداول شهر مشاهده مياي است نابهاين پديده
ه در كدرآمدي است  تجّلي فقـدان بـرآورده شـدن نيـاز مسكن و سرپناه اقشـار كم

اي هـيتدر فـرار از محــدود ريزي شدة شهر جايي ندارنـد وفضاي رسـمي و برنامه
ر، به شه يةهاي نابـسامان در حاشـقـانوني خـارج از توان خود، به برپايي سكونتگاه

،   مايندهـاي شـغلي بـا درآمـد مسـتمر شـهري دسترسي پيدا ناميد آنكه به فرصـت
شهر  قتصادياشود كه در محدودة فيزيكي و پردازند و شامل افراد و خانوارهايـي ميمي

 اصلي كنند ولي هنـوز جذب نظام شهري نشده و از بسياري جهات با بافتزندگي مي
ي و شهر تفاوت دارند. به عبارتي از نظر اشتغال، سكونت، بهداشت، خدمات عموم

مي، (شيباني و غالبرند تسهيالت زيربنايي شهري در شرايطي نامطلوب به سر مي
ند ني نيسترند كه داراي مجوز قانواشاره دا ها به مناطق شهرياين سكونتگاه). 1390

اندارد و اغلب با مسكن متراكم و شرايط زندگي غير است )2016(كيوفر و همكاران، 
- كونتگاهسبه ، كه »هازاغه«شود. اين اصطالح به ارتباط نزديك با اصطالح مشخص مي

 وآب هايي كه ممكن است داراي مالكيت قانوني نباشند، عدم دسترسي آنها  به 
  ). 2012تات، هبي -(يوان بهداشت، ازدحام زياد، مسكن غير استاندارد باشد اشاره دارد
ميليون نفر در  13الي  11بر اساس آخرين آمار وزرات راه و شهرسازي حدود 

  درصد جمعيت كشور 20باشند كه شامل تقريباً هاي غيررسمي ساكن ميسكونتگاه
اي از هاي غيررسمي گونهي). سكونتگاهشود (سايت وزارت راه و شهرسازمي

هاي نابسامان، دو مشخصة اصلي دارند: نخست اينكه از نظر كالبدي                    سكونتگاه
اند و پذير و ناامنها) در برابر مخاطرات طبيعي به شدت آسيب(مسكن و زيرساخت

سمي را از دوم از نظر شهروندي وضعيت مبهمي دارند آنچه يك سكونتگاه غيرر
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كند جدا افتادگي و گسست آن از ساختار اجتماعي هاي نابسامان متمايز ميسكونتگاه
  .اقتصادي و كالبدي شهر است در محلة اسالم آباد اين دو مشخصه وجود دارد

  شناسيها و روشداده
است.   ليتحلي و توصيفي ها،داده تحليل نحوة لحاظ به و كاربردي نوع از اين تحقيق

صورت  اينهكتابخا اسنادي، مباني نظري و پيشينة تحقيق با استفاده از مطالعات ابتدا
ه سپس ب هاي مورد نظر پرسشنامه تنظيم گرديد ودست آوردن دادهپذيرفت و براي به

تفاده ا اسبها منطقة مورد مطالعه مراجعه شد و توسط اهالي پر شد. سپس اين پرسشنامه
درصد  و دگاندهنپاسخ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ابتدا تعداد SPSSافزار از نرم

 -  كولموگروفمون آز نيز آمارها بودن نرمال سنجش شد. براي مشخص آنها فراواني
ك متغيره تشد. در مرحلة بعد با استفاده از ازمون تست  استفاده متغيره تك اسميرنوف

-دازهآنها نسبت به ميانگين ان هاي تحقيق سنجش شد و سطح) تمام شاخص t(آزمون

 دستدست آمد. براي بهگيري شد و در نهايت ميزان كل شاخص كيفيت زندگي به
رسيون ون رگهايي كه بيشترين تأثير را بر كيفيت زندگي دارند نيز از آزمآوردن شاخص

  چند متغيره استفاده شد.
از نظر جغرافيا از كه  ،شهرداري تهران است 2 ةاي واقع در منطقآباد محلهسالما

شمال به شهرك آتيساز و از جنوب به بزرگراه همت و از شرق به بزرگراه شهيد چمران 
است. مساحت اين و از غرب به قسمتي از سعادت آباد و شهرك غرب محدود شده

خانوار ساكن  950نفر و حدوداً  5500هكتار و جمعيت آن بالغ بر  150محل حدود 
هاي ده ونك بوده است كه در دهة چهل با له جزء زميناين محله هستند. اين مح

 هاي اصلي ده ونك جدا شدهاحداث بزرگراه شهيد چمران (بزرگراه پارك وي) از زمين
اند چون در سطح پايين چاله) گذاشته اهالي قديمي نام اين محل را باغچال (باغ .است

گذرد، انتهاي ل مياي كه از اين محدر قسمت غرب رودخانه .ده ونك قرار داشت
كردند، آن فعلي، آسيابي وجود داشته كه اهالي ونك در قديم از آن استفاده مي 4فرهنگ 

هاي مستوفي در قنات به نام قنات ةچندين رشت .قسمت به سرآسياب معروف بوده است
ها كه ها از بين رفته و فقط يكي از اين قناتاين محل بوده كه متأسفانه تمام اين قنات
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هاي بسيار زيبايي در اين در ضمن باغ. كشي شده باقي مانده استپارك گفتگو لوله به
 محل وجود داشته كه متأسفانه با فرو ريختن ديوارهاي گلي آنها تخريب شده و

ها را به قطعات مسكوني اي سودجو و دالل، باغعده ها آنها را رها كرده وصاحبان باغ
  د.انتبديل و به مردم فروخته

  
  تهران  شهر 2 منطقة در آباد اسالم محدودة و مكاني موقعيت -2 شكل

  )1384 سراوند، ،2تفصيلي منطقة  طرح (مĤخذ:

  گيري و توسعة محلة اسالم آبادروند شكل

        پر مسئله بافتي به ونك ده باغات مجموعة از سال 40 از كمتر در آباد اسالم محدودة
       آباد اسالم كه ونك اراضي 1335 سال است. تاشده دلب تهران شهركالن دل بحراني در و

            ناميده ارامنه ونك قسمت يك است. بوده قسمت دو شامل بوده، آن باغات غربي جزء
           كه شدمي ناميده مستوفي ونك دوم پارة شود.مي شامل را ونك بخش شرقي كه شدمي

             در است. بازمانده آباد اسالم و ونك كنوني ده نآ از كه گرفتهمي بر در را غربي بخش
           نواحي ساير و گرفته شكل آن مركزي ميدان در اطراف شده ساخته محدودة زمان اين
 شده تقسيم ييالقي و باغي بزرگ صورت قطعات به آباد اسالم كنوني محدودة و آن

                   و ونك ده هايزمين ستوفي،فوت م از پس 1345 الي 1335 هايسال طي در است.
اين اراضي (بر حسب عرصه  فروش و شد تقسيم ورثه ميان سهم، 29 به كنوني آباداسالم

 رعايا حقوق جزء ريشه كه يا برداري بهره همان اعياني حق كه تملك مالكين بوده و يا
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           مي ميانقدي و كهنه اختالف شمسي چهل دهة اواسط شود. درمي شروع بوده)
اساس  اين بر كه ثبتي نقشة نتيجه در كرد. بروز مالكان با مسلمان و ارمني از ونك زارعان

 در اراضي اكثر شد؛ بنابراين، داده سند جداگانه اعيان و عرصه حق صاحبان به شد، تهيه

 اعياني مالكيت سند ديگري و عرصه مالكيت سند دو داراي كنوني آباد محدودة اسالم

 در سازي و ساخت هيچ گونه مسكوني بزرگ ويالي چند از غير به اين دوره در هستند.

   است. نيامده وجود به آباد كنوني اسالم محدودة
 مرتبط كامالً فضايي آن ساختار و شودمي محسوب ونك ده از جزئي آباد اسالم هنوز

 و هتل هما اداري، هايسايت نظير بزرگ مؤسسات احداث است. ونك ده به متصل و
الي  1345 هايسال بين است بوده مؤثر شهري متفاوت بلوك اين تقويت در نيز  ...،

 نبجا از كه است چمران اتوبان احداث محدوده، در ساختاري تغيير ترينمهم 1358

 از را آباد اسالم كنوني اراضي و كندمي عبور باغات ميان از ونك، ده غربي محدوده

 درون تكميل با ،1374 الي 1358 هايسال طي سپس، سازد؛مي ونك مجزا ده منطقة
 ويژه اجتماعي هايگروه و هاسرمايه هجوم خالي، اراضي پر شدن و تهران شهريكالن

 وينا دره اطراف محدودة و وليعصر خيابان شمال دست نخورده تقريباً اراضي سمت به

 هايبافت احداث و رسيده وجا به كالبدي هايو نابساماني شد آغاز آباد اسالم اراضي و

 رغم علي نيز كنون تا شود.مي مشاهده وفور نازل به هايبافت و هاآلونك ناهماهنگ،

 اشغال و باغات سازهاي غيرقانوني، تخريب و ساخت جلوگيري براي جدي اقدامات

 سوي از ضيمقت و عدم اقدام اراضي مالكين بالتكليفي به دليل است. يافته ادامه اراضي

 اننابسام هايبه صورت بافت و تفكيك طرح محدودة از توجهي قابل بخش داري،شهر

 غرب به سمت محدوده چه بيشتر هر توسعة موجب كه شدند ساخته آلونك و خودرو و

  ).  1392گرديد (ميربهشت و همكاران،  جنوبي آباد اسالم

  بحث

نفر بود  5500د در اين پژوهش با توجه به اينكه جمعيت محلّة اسالم آباد در حدو
                351براي تعيين حجم نمونة مورد مطالعه از فرمول كوكران استفاده شد، كه عدد 
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هاي توصيفي آن به اين دست آمد و اين تعداد پرسشنامه در محّله توزيع شد كه يافتهبه
  باشد:شرح مي

د، ميزان بودن نفر زن 137نفر مرد و  214پرسشنامه،  351گويان به تعداد از پاسخ
لم، درصد ديپ 9/23درصد سيكل،  4/27درصد ابتدايي،  9/31گويان تحصيالت پاسخ

ه لحاظ درصد فوق ليسانس به باال بودند. ب 6/0درصد فوق ديپلم و ليسانس و  2/16
زنشسته، درصد با 9/23درصد بيكار،  8درصد شغل آزاد،  7/40درصد كارمند،  2شغلي، 

ه براي درصد محصل. داليل ساكنان براي انتخاب اين محّل 4دار و درصد خانه 4/21
ر، درصد به خاطر نزديكي به محل كا 8/22درصد به دليل قيمت مسكن،  39سكونت 

اير سدرصد به خاطر  2/16درصد امنيت و  6/0درصد نزديكي به خويشاوندان،  4/21
د درص 9/19درصد صاحب ملك و  1/80اند. به لحاظ مالكيت عوامل انتخاب نموده

سال،  5تر از درصد كم 4/17اند. از نظر ميزان مدت سكونت در اين محلّه اي بودهاجاره
 3/53سال و  20- 15درصد  2/16سال،  15- 10درصد  4/7سال،  10-5درصد  7/5

  اند.سال سكونت داشته 20درصد بيش از 
 دهاي غيررسمي مطرح هست بحث سنترين مباحثي كه در سكونتگاهيكي از مهم

 2/64درصد ساكنان داراي سند مالكيت بودن و  9/33مالكيت است كه در اين مورد 
ر درصد نيز در مورد سند مالكيت چيزي اظها 2درصد فاقد سند مالكيت همچنين 

ال عمر س 5- 1درصد  2باشد كه اند. آخرين مورد دربارة عمر منزل مسكوني مينكرده
 2/79سال و  20- 15درصد  1/11سال،  15- 10درصد  4سال،  10-5درصد  7/3دارند، 

  سال عمر دارند. 20درصد بيش از 
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  محاسبة فراواني -2جدول 

 شرح فراواني درصد شرح فراواني درصد

 جنس تحصيالت

 مرد 214 61 ابتدايي 112 9/31

 زن 137 39 سيكل 96 4/27

 شغل ديپلم 84 9/23

 كارمند 7 2 يسانسم و للفوق دي 57 2/16

 ازاد 143 7/40 سانس به باالليفوق 2 6/0

 بيكار 28 8 دليل اصلي انتخاب محلّه

 بازنشسته 84 9/23 قيمت مسكن 137 39

 خانه دار 75 4/21 نزديكي به محل كار 80 22,8

نزديكي به  75 4/21

 خويشاوندان

 محصل 14 4

 مالكيت مسكن امنيت 2 6/0

 ملكي 281 1/80 ساير 57 2/16

اياجاره 70 9/19 در محلّه ت سكونتمد 

 ساير 0 0 سال 5كمتر از  61 4/17

 عمر منزل مسكوني 5 - 10 20 7/5

 سال 1-5 7 2 10 - 15 26 4/7

2/16 57 20 - 15 7/3 13 5-10 

 15- 10 14 4 سال به باال 20 187 3/53

  20- 15  39  1/11  سنددار بودن منزل مسكوني

  سال 20بيش از   287  79/2  بله  119  9/33

  -  -  -  خير  225  1/64

  -  -  -  نامعلوم  7  2

  آزمون كلموگروف اسميرونوف

وف براي اينكه بفهميم توزيع اين نمونه نرمال هست يا نه از آزمون كلموگر
  دست آمد:اسميرونوف استفاده كرديم و به اين ترتيب نتايج به شرح زير به
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  اسميرونوف -كلموگروف آزمون  -3جدول 

  امنيت
دسترسي و 

  خدمات
  شاخص  كالبدي  اقتصادي  اعياجتم

  تعداد  351  351  351  351  351

  اسميرونوف -اماره كلموگروف   001/1  723/1  087/1  862/1  381/1

  معيار تصميم  269/0  171/0  188/0  447/0  144/0

             05/0 دست آمده براي معيار تصميم كه معموال برابر عددبا توجه به اعداد به
هندة عدم ددرصد باشد نشان 05/0دست آمده كمتر از اعداد به باشد، در صورتي كهمي

  بيشترول باالدست آمده در جدباشد در حالي كه همة اعداد بهتوزيع نرمال متغييرها مي
اينكه  دهندة توزيع نرمال متغييرها است. در صورتباشد كه نشاندرصد مي 5/0از 

يل ه و تحلهاي پارامتريك براي تجزيتوانيم از آزمونها نرمال باشد ميتوزيع داده
ي و اتك نمونه tاطالعات استفاده كنيم؛ به اين منظور در اين پژوهش از آزمون 

  .  شدرگرسيون خطي استفاده 
  

  ايتك نمونه tزمون آ

 پايين حد و باال حد چهچنان ،اينمونه تك T آزمون در ،ايتك نمونه tزمون آنتايج 
 از تربيش متغير آن مورد در جامعه ميانگين كه است يمعن بدين باشند، مثبت دو هر

با توجه به اينكه سطح معناداري براي هر پنج شاخص مورد  .باشدمي آزمون مورد مقدار
توان نتيجه باشد) است، ميدرصد مي 05/0نظر كمتر از خطاي در نظر گرفته شده (كه 

رسي و خدمات هاي مختلف كيفيت زندگي به جز دستگرفت كه رضايت از شاخص
باشد. در ميبراي سنجش  باشد)مي 50تر از ميانگين در نظر گرفته شده (كه عدد پايين

ايتي در بين درصد بيشترين ميزان نارض 407/17اين ميان شاخص اقتصادي با ميانگين 
دوم نارضايتي  ةدرصد در رتب 761/23امنيت با ميانگين  ،همچنين افراد نمونه را دارد؛

درصد در  834/33، شاخص كالبدي با درصد 470/25شاخص اجتماعي با  قرار دارد و
درصد  821/51در اين ميان فقط دسترسي و خدمات با گيرند. هاي بعدي قرار ميرتبه

هاي گاهنكه كه در نظريات مربوط به سكونت. با توجه به اي باالي ميانگين هستتقريباً
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مد بيان آا عوامل اقتصادي و كمبود درهگاهغيررسمي عامل اصلي ايجاد اينگونه سكونت
  شود.ييد ميأمده اين مسئله كامال تآدست بهشود با توجه به تايج مي

  

  هاي كيفيت زندگياي براي شاخصتك نمونه tزمون آنتايج   -4جدول 

  

  تحليل رگرسيون

ايد بهاي متغيرها داده زيعهاي رگرسيون خطي اين است كه توفرضيكي از پيش
 –گرافمولون مسئله از آزمون كوه اينرمال يا نزديك به نرمال باشد. براي پي بردن ب

د خص گرديطبقات مش ةمانداست و با توجه به باقياي استفاده شدهنمونه تك اسميرنف
ي از طي يكرگرسيون خ راي يك تناسب آماري نرمال هستند.ها نرمال بوده و داكه، داده
د و چن آماري است و به دو نوع رگرسيون خطي ساده (دو متغيره) ةهاي پيچيدتكنيك

ته بر ر وابسبيني مقدار يك متغيشود. رگرسيون خطي دو متغيره به پشمتغيره تقسيم مي
ي ت برااما رگرسيون چند متغيره روشي اس ؛پردازداساس مقدار يك متغير مستقل مي

ابسته ) در يك متغير وxيا چند متغير مستقل (يك تحليل مشاركت جمعي و فردي در 
)y( بر  ،اينبنابر ؛هاستبيني يا تبيين پديدهلم پيشع اساسي ةاز آنجايي كه وظيف

ند. ازي كتواند نقش ببيني و تبيين ناظرند، تحليل رگرسيون ميمطالعاتي كه بر پيش
گي يت زنددر كيف مختلفتواند براي شناسايي سهم ابعاد متغيره ميتحليل رگرسيون دو

 . تحليلر گيردد استفاده قرارا نشان دهد، مورها آني كه برهم كنش بين ّلو ايجاد مدل ع
ت. اسرگرسيون چندگانه براي شناسايي قلمروهاي غالب زندگي به كار گرفته شده

  دهند.ضرايب رگرسيون، سهم نسبي هر قلمرو را در كيفيت زندگي نشان مي

  ميانگين  تعداد  شاخص
انحراف 

  معيار

ميانگين 

انحراف 

  معيار

آمار آزمون 

t 

درجة 

  آزادي

سطح 

  معناداري

 95/0ت در سطح تفاو

  فاصله اطمينان

  باالترين  ترينپايين

  400/34  269/33  000/0  350  362/117  718/0  46/13  834/33  351  كالبدي

  714/17  100/17  000/0  350  603/111  947/0  26/18  407/17  351  اقتصادي

  756/25  015/25  000/0  350  679/158  452/0  48/8  470/25  351  اجتماعي

دسترسي 

  خدماتو
351  821/51  23/10  551/0  704/201  343  000/0  320/51  331/52  

  006/24  516/23  000/0  343  672/190  519/0  63/9  861/23  351  امنيت
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  منديثير رگرسيوني ابعاد كيفيت زندگي در رضايتأضرايب ت -5جدول 

Sig. Standardized 

Coefficients 

Unstandardized 

Coefficients F Model 

Beta B 

0,000 -  610/1  - Constant 

  عوامل كالبدي 5/338 1  498/0 0,000

 عوامل اقتصادي 6/175 1 274/0 0,000

 عوامل اجتماعي 3/176 1 257/0 0,000

 خدمات و دسترسي 7/274 1 446/0 0,000

 امنيت 2/147 1 216/0 0,000

  

ا مقدار ضريب بتاي عوامل كالبدي ب )4(مده از جدول آدست ايج بهبا توجه به نت
دمات و خبدي، ثير را بر كيفيت زندگي ساكنان دارد. بعد از عوامل كالأبيشترين ت 498/0

وامل بعدي عثير را بر رضايت از كيفيت زندگي دارد أبيشترين ت 446/0دسترسي با بتاي 
در  216/0ي ، امنيت با بتا257/0ي با بتاي ، اجتماع274/0به ترتيب اقتصادي با بتاي 

  هاي بعدي قرار دارند.رتبه
  

  گيرينتيجه
 ريشه ريزيبرنامه در ترين مفهومكليدي عنوان به شهري زندگي كيفيت امروزه

 براي شدر تال ريزانبرنامه يافته توسعه كشورهاي از در بسياري اساس اين بر ،است
توان ب طريق اين از تا هستند جغرافيايي ختلفسطوح م در زندگي كيفيت سطوح نمايش

           منظر از عقب مانده زندگي نواحي كيفيت بهبود براي را ايبهينه راهكارهاي
  بررسي بيابند.  مورد هايشاخص

 و التتسهي به شهروندان عادالنة دسترسي دنبال به شهري، نواحي در زندگي كيفيت
كه  با توجه به اين .است شهري زندگي از نآنا افزايش رضايت و شهرنشيني خدمات
ت رسان به رسميهاي دولتي و خدماتهاي غيررسمي از طرف سازمانگاهسكونت

وضعيت  رساني و كالبدي درها به لحاظ خدماتگاهشوند اين نوع سكونتشناخته نمي
م الاس ةحلمترين نتايج حاصل از بررسي كيفيت زندگي در برند. مهممطلوبي به سر نمي

  باشد به شرح زير است:باد كه يك سكونتگاه غيررسمي ميآ
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لف در هاي مخته مهاجراني هستند كه از استاندرصد ساكنان اين محّل 95بيش از 
ن ساكن آر ده هايي كه اهالي اين محّلدرصد ملك 60اند. بيش از ه مستقر شدهاين محّل

               ييد أتها را ين سكونتگاهباشد كه اين موضوع غيررسمي بودن اهستند فاقد سند مي
ه اين مسئله سال عمر دارند و از اين امر ب 20درصد از مساكن باالي  80كند. حدود مي
  باشد. توان پي برد كه قدمت اين سكونتگاه غيررسمي زياد ميمي

رين دهد عوامل اقتصادي بيشتدر اين تحقيق نشان مي tزمون آنتايج حاصل از 
ست هسئله مباشد. بررسي شغل ساكنان گوياي اين ا در بين ساكنان دارا مينارضايتي ر
هاي در بخش درصد ساكنان در بخش رسمي مشغول هستند و اكثراً 2كه تنها 

اي هترين ويژگي سكونتگاهتوان گفت مهمغيررسمي اشتغال دارند و اين امر مي
ين صلي ااباشد و دليل مي باشد. در مورد امنيت نيز ميزان رضايت پايينغيررسمي مي

يز به الي نخها و فضاهاي و وجود مخروبه است هامر نيز مهاجر بودن اكثر ساكنان محّل
  زند. اين امر دامن مي

يت علت پايين بودن ميزان رضايت از عوامل اجتماعي نيز به مانند عامل امن
 مسايگيهروابط باشد. با اين كه باد ميآاسالم  ةغيرهمگون بودن بافت اجتماعي محل

هاي قوميت چون وجودباشد ولي به داليل مختلف همبهتر مي هايي نسبتاًدر چنين محله
 شد. درباداب و رسوم متفاوت و... وضعيت اجتماعي مناسب نميآها و مختلف، فرهنگ

ر ، منظضابطهتوان به عرض كم معابر، ساخت و سازهاي بيبحث عوامل كالبدي نيز مي
تي ارضايباشند كه نكه بدون نما و هرگونه عوامل زيبايي شناختي مي هابد ساختمان

  است. باد را منجر شدهآاسالم  ةاهالي محل
را بر  ثيرأت مده از تحليل رگرسيوني عوامل كالبدي بيشترينآدست بر اساس نتايج  به

ان تويكيفيت زندگي ساكنان دارد كه در صورت بهبود عوامل كالبدي و نيز خدمات م
  مندي را باال برد.ر اين محله ميزان رضايتد
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