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چکیده

امروزه پویایی و سرزندگی هر شهري رابطه مستقیمی با نحوۀ ساختاریابی عناصر فضایی آن شهر دارد .یکی از مهمترین ابعاد تعییین

تمندی سکونتی شهروندان میباشد .پژوهش حاض هک ر    از نظ فده ر   
کننده مطلوبیت ساختار فضایی شهر ،آگاهی از میزان رضای 
کاربردی است؛ با روش توصیفی -تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و روش پیمایش  هطبار یبایزرا هب ی سسسس س سسسسسساختار فضایی
منطقه  17تهران با رضایتمندی ساکنان آن پرداخته است .جامعه آماری پژوهش ،شهروندان دارای بیش از  3سا تنوکس هقباس ل    
   

در منطقه بودند که  233نفر از آنها به شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب گردید .یافتهههها زا یکاح قیقحت ی نآ هک تسا
متغّیّیرهای تبیین کننده «کیفیت شبکه حمل و نقل معابر» و متغّیّیرهای «کیفیت تسهههیالت شهررری» در منطقههه ،ناکارآم و هدوب د تفاب    

شهری نیز به علت فرسودگی ،ازدحام جمعیت ،تراکم بیش از حد سا امتخ نننها و  عدممم فضاهاای با  ز بب بببین آنها  تدش هب  ککک ککککیفیتتت
تمندییی س نوک تتی با کککیفیتتت ش و لمح هکب
سکونتی منطقه را کاهش داده است .به طوری که همبستگی مثبت تتی ب ببین رضا ای 

و لقن

تسهیالت شهری و همبستگی معکوس بین رضایتمندی با ویژگیهای بافت شهری مشا رگ هده دددی ددد  .از مهمممت لع نیر ل یتیاضران     
سکونتی میتوان به مشکالت روانی و امنیتی ناشی از ازدحام جمعیت و ناکارآمدی شبکۀ حمل و نق  هقطنم نیا رد ل ا ک هراش ر .د      
تمندی سکونتی دارد.
نتایج تحقیق نشان میدهند که کیفیت ساختار شهری رابطه مستقیمی با میزان رضای 
واژگان کلیدی :ساختار فضایی ،رضایتمندی سکونتی ،تهران ،منطقه 17
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شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره چهارم ،پاییز 9931
 025فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

مقدمه
در سراسر جهان ،کشورها به طور فزایندهای در حال شهری شدن هستند .به گونهای که نامزاس شرازگ اب قباطم       
ملل ،بیش از  54درصد جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی میکنند و با پیشبینیهای صورت گرفته این رق رد م
سال  050 2میالدی به حدود  70درصد افزایش خواهد یافت ( .)United Nations, 2012در این میان ،ساختار فضایی
شهرها و اثرات آن بر رفاه اجتماعی ،رشد اقتصادی و توسعه پای وط هب راد ررر رررر فزاینده های م انادیفارغج هجوت درو ننننننن،
شهرسازان ،اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعی بوده و از مدتها پیش به بحثی جذاب میان برنامهری یرهش ناز   
ک شهررر ،تأ ثثث یر مهم ممی ب اک ر رر رررآیی
و سیاستگذاران منجر شده است ( .)Burger et al, 2011: 161ساختار فضایی یک ک
اقتصادي و کیفیت محیط شهري دارد ( .)Bertaud, 2003: 7به گونهای که میت تخاس ؛تفگ ناو ا رهش ییاضف ر

زا      

کلیدیترین مفاهیم رایج در عرصۀ برنامهریزی و طراحی شهری است؛ چرا که با تمام عناصر و م لؤ فهه یراتخاس یا   
شهر درگیر بوده و مب ّیّین چگونگی استقرار و عملکرد این عناصر در سطح شهر میباشد .م لؤ فههای متعددی در مبحث
تولید فضا دخیل هستند ،از قبیل م لؤ فههای اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و ...که در نهایت همۀ ای بلاق رد لماوع ن   
مورفولوژی شهری متبل م رو یی یی
یش دنو ( ،)Wiedmann et al, 2012: 2آنگونه ضف نامزاس دندقتعم یخرب هک  ا یی       
زیستگاههای انسانی ،شهری و ناحیهای نتیجۀ مستقیم فرآیندهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و نهادی اس  ت ( ( Faraji

ی اقتص هن رد و يدا اایتتت،
یتواند بههه مشوققی جه پ ت وووی یا ی ی
 .)Mollaei, 2015: 106بنابراین ساختار فضایی کارآمد م 
رقابتپذیري شهر مبدل شود .تکوین چنین ساختاری ،به شرایطی چون تأمین سهولت حرکت و دسترسی بههه هم هار
ت
فپذذذیري ،کیفیتتت زیست ت
توجیهپذیري حمل و نقل عمومی ،توجیهپذیري اختالط کاربريها و میزان انطباق و انعطا 
محیطی و رعایت فاصله بین مراکز فعالیت و سکونت بستگی دارد (.)Meijer et al, 2011: 26
ی -تح لصفرس ود ناونع ت    
هر چند مطالعات کیفیت زندگی -برای نمایش میزان رضایت افراد و گ ور هههاا از زن گد ی ی
(اصطالح مفهومی) شاخصهای عینی و ذهنی صورت می گیرد ( ،)Amanpour et al, 2017: 147با این حاللل ،یک زا ی
یباش .د
مهمترین ابعاد تعییین کنندۀ مطلوبیت ساختار فضایی شهر ،آگاهی از میزان رضایتمندی سکونتی شه م نادنور یی یی
يتواند در جهت تحل لي وض تنوكس دوجوم ع ييييييي ،
شناسا يي عوامل م ثؤ ر در ميزان رضايت و نارضايتي سكونتي ساكنان ،م 
تصميمات آتي به منظور ارتقاي سطح يك في محدودههاي سكونتي افراد و جلوگيري از تكرار نواقص در س اكم ريا نن نننها
م ثؤ ر واقع گردد ( .)Rafieian et al, 2009: 53ارزیابی ساختار شهر در ارتباط با رضایتمندی سکونتی از اين رو اهم تي
دارد كه به د ليل وسعت و بزرگي شهرهاي امروزي ،برنامهريزان و طراحان قادر به ارائه طرح ب  لك يار ش و دنتسين ره   
اگر توجه خويش را به مهمترين اجزا و عناصر تش ليك دهندۀ شه آ نيب هطبار و ر ن نن ننننه نزاس فوطعم ا ددد دددد ،ا مادقا رث ات   
شهرسازي افزايش خواهد يافت .از این رو ،با اطالع از میزان اثرگذاری هر یک از عناصر ساختار فضایی بر رض یدنمتیا
تبندی آنها در هنگام برنامهریزی برای ساماندهی مشکالت منطقه اقدام ک نیاربانب .در   
سکونتی ،میتوان نسبت به اولوی 
ایدۀ مفهومی این مقاله ،سنجش کیفیت محیط از ُبُبعد مولفههای مرب تخاس هب طو ا تیاضر اب نآ هطبار و ییاضف ر زا     
یباشد.
زندگی م 
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منطقه  17شهر تهران همواره از نظر جغرافیایی ،اقتصادی و سابقه شهری ،دارای جایگاه نسبتًاًا مناسبی در بین من یبونج قطا   
یکند .احداث نخستین فرودگ هقطنم نیا بونج رد روشک ها      
شهر بوده است .جایگاهی که آن را از دیگر مناطق متمایز م 
تآباد ،بازار آلومینیوم و بازار کی شفک و ف   
(فرودگاه قلعهمرغی) ،وجود بازارهای منطقهای و فرامنطقهای مانند بازار مبل یاف 
امینالملک ،دسترسی مناسب به مرکز شهر ،نزدیکی به فرودگاه بینالمللی امام خمینییی ،مج غتشا و راک زکارم اب تروا ال      
ن ،نق کراک ش ر ژیو ید هههههههای به تسا هدیشخب نآ     
مستقر در غرب تهران و وجود محدوده تجاری -مذهبی امامزاده حسن ن
(.)Amco Iran Consulting Engineers, 2007
پژوهش حاضر بدنیال پاسخگویی به این سوال اصلی است که :چه رابطهای بین ساختار فضایی شه یدنمتیاضر و ر   
سکونتی ساکنان آن وجود دارد؟ چرا که بر اساس مطالعات صورت گرفته به نظر میرس یراذگرثا داعبا د     ش و لک
ساختار کالبدی شهر بر رضایت از محل سکونت بسیار متنوع است و از جمله پیامدهای آن ،می از ننن باالالالی جابج یا ی
لگیری خوشههای مسکونی ،کاهش تعامالت اجتم زفا لیلد هب یعا ا گدنکارپ شی ییییی ییییی
ی
خانوارها در طوالنی مدت ،شک 
یگزینی اکولوژیک است که مشکالت متعدددی را در جوام  ع شش شششهری ایج م دا یی یی
شهری و جدای 
یکن  د ( ( Aiello et al,
.)2010: 325
فرضیه اصلی پژوهش این است که؛ نوع ساختار فضایی منطقه

 17ته اتخاس نیا رصانع و نار رررر ررررر ،ع رثوم یلما

رد   

یرس مازلا زا یخرب د ا راتخاس ت     
رضایت یا عدم رضایتمندی سکونتی اهالی این منطقه است .در واقع به نظ م ر یی یی
یباشند.
فضایی منطقه ،دارای اثرگذاری و رابطه همبستگی بیشتری بر روی رضایتمندی سکونتی ساکنان آن م 
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش انجام ،توصیفی -تحلیلی است .جمعآوری دادهها ب زا هدافتسا ا   
روش کتابخانهای و پیمایشی انجام شده است .جامعه آماری تحقی تسد نآ ار ق ه اا اااز شه رد نکاس نادنور    منطقه

17

تشکیل میدهند که سابقه سکونت بیش از  3سال در این منطقه دارند .اطالعات مربوط به سابقه س نادنورهش تنوک   
از سرای محلهها اخذ شد .بر این اساس ،تعداد  2073نفر از اعضای شرکت کننده در برنامهها و فعالیتهای س یاهار
محله شناسایی شده و اقدام به نمونهگیری با استفاده از روش «طبقهای تصادفی» گردید .بدین صورت که وآرب اب  رد    
حجم نمونه برای هر کدام از محلهها ،با مراجعه به سرای هر محله ،اقدام به توزیع پرسش و دیدرگ همان

زا سپ

کی    

هفته نیز پرسشنامهها به صورت تکمیل شده از پاسخگویان دریافت شد .براي تعیین حجم نمونه ،از ج ناگروم لود   
استفاده گردید .با توجه به حجم جامعه که  2073نفر بود ،تعداد نمونه  322نفر برآورد شد.
یباش .د متغیر
متغیر مستقل این تحقیق ،عناصر چهارگانه ساختار فضایی است که هر ک م هیوگ نیدنچ لماش ماد ییییی ییییی
وابسته نیز رضایتمندی سکونتی است که از طریق چهار گویه ش لما

«می زا یلک تیاضر ناز

 یگدنز د قطنم ر هههه ههههههه»،

«میزان تعلق به محله مسکونی»« ،میزان تعلق به منطقه  » 17و «میزان تمایل به ماندگاری در منطقه» ان زاد ههگی .دش یر   
همچنین یک سوال جهت آگاهی از مهمترین علل و عوامل موثر بر نارضایتی سکونتی در منطقه به صورت پاسخ ب زا
در پرسشنامه گنجانده شد .نظر به ارزیابی و تعیین مطلوبیت عناصر به منظور تشخیص میانگین گویهها و برآورد رتبه
هر عنصر در طیف  5گزینهای لیکرت و همچنین به منظور اندازهگیری میزان ارتباط بین متغی و لقتسم ر و تسبا ههههههه ،در
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تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون  Tتکنمونه ،آزمون همبستگی پیرسون و فری انیمطا حطس رد نمد ن      0.95اس هدافت
شد .همچنین برای تعیین پایایی ابزار اندازهگیری از روش متداول آلفای کرونباخ با مطالعه اولیه  80نمونه استفاده شد
که نتایج آن بدین شرح است:
جدول  -1نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش متغیرهای پژوهش
نوع متغیر

متغیر مستقل ()X

مولفهها

تعداد گویهها

یهای شبکه معابر و حمل و نقل
ویژگ 

13

0.83

مطلوبیت تسهیالت شهری

7

0.79

پهنههای کار و فعالیت منطقه

5

0.69

4
4

0.76
0.84

4

0.89

یهای کاربری زمین
ویژگ 
یهای بافت شهری
ویژگ 
مطلوبیت عناصر نمادین

متغیر وابسته ()Y

تمندی سکونتی
میزان رضای 

نتیجه آزمون آلفای کرونباخ

Source: Research Findings, 2017

رویکرد نظری و مفهومی
ساختار فضایی شهر
ساختار فضا يي شهر مجموعهاي مر بك

از كي

يها و عناص فلتخم ر   
ستون فقرات و شبكهاي به هم پيوسته از كاربر 

يبخشد و تار و پودش در همه گستره شه  ات ر ا ياهتن يييييييت نير
و متنوع شهري است كه شهر را در كليت آن انسجام م 
ييابد .اين مجموعه ،ش ولا ددۀ س ضف نامزا اا ااایی -كالب و رهش يد
اجزاي آن يعني محلههاي مسكوني امتداد م 

يازجا    

ش ُپُپركنندهه (کام نک ل نده )) )))،
داخلي آن بوده و مب ّيّين خصوصيات كلي شهر است و ساير س امتخا نننه رهش رد ا    در نقش ش
شهاي اصلي اين شبكه را م 
بينابين بخ 
يپوشانند ( .)Hamidi et al, 1997: 1در واقع ب یرظن یانبم ر هه هههههه تخاس یا   
شهر ،هر شهری دارای یک ساخت اصلی است که شامل عناصر اصلی شه و هدوب ر ب یلصا ریغ رصانع ه ناونع 

      

ُپُپرکننده فضاهای مابین عناصر اصلی هستند ( .)Bazrgar & Negahban, 2003: 59بنابراین تمایز عناصر اصللی شهر
از عناصر غیر اصلی امری ضروری است.
بنابراین ،ساختار فضایی شهر ،تا حد زیادی تعیینکنندۀ عملکرد یک شهر است و تأثیر زیادی بر دسترسیها ،پایداری
زیست محیطی ،اقتصاد ،رفاه ،عدالت اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی دارد .به طوریکه ساختار فضایی ناکارآم بجوم د
کاهش و ناکارآمدی امکانات و تسهیالت ،کاهش کیفیت محیط زیست ،افت کیفیت زندگی و به طور کلی نارض یتیا
ساکنان میشود ( .)Hepp, 2011: 1
ع م در ممم ،حم  ل ووو نق للل ،
برخی صاحبنظران ،ساختار فضایی را به مجموعهاي از ارتباطات ناشی از ُفُفرم شهري و تجمع ع
جریان کاال و اطالعات اطالق م 
یکنند ( .)Rodrigue et al, 2009: 38آلن برتود ساختار فضایی شهر را ترکیبی از سههه
جزء شامل« :توزیع فضایی جمعیت»« ،الگوي سفر مردم از محل سکونت به مقاصد و مکانننه لتخم يا فف فففی که یک ک
ک
یگیرد؛ مانند محل کار ،مرکز خرید (فروش اگ ه هها)) ،م لحم و سراد   
فعالیت یا تعامل مهم اجتماعی در آن صورت م 
تجمعات اجتماعی» و «مص فر

ن» م مم 
یمز هنارس ننن ننن
یدانددد ( .)Bertaud, 2003: 10در مجم را تارظن زا عو ا هئ هدش     

یباشد که عبارتند از:
یتوان نتیجه گرفت که ساختار شهر شامل چهار جزء اصلی م 
متخصصان این حوزه ،م 
• شبکههای ارتباطی و حمل و نقل که استخوانبندی اصلی شهر را تشکیل میدهند .این محوره تردق رب هوالع ا     
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یسازند (.)Hajizadeh, 2015: 53
جذب عملکردهای شهری ،به عنوان مجاری ارتباطی ،کانونها را به یکدیگر مرتبط م 
یکنن .د ک ونا نننهاا،
• ویژگیهای کاربری زمین که نحوه آرایش فضایی مراکز و کانونهای عملکردی را مشخص می ی
مراکز اصلی خدماتی ،تجاری ،فرهنگی و به طور کلی ارتباطات اجتماعی اقتصادی هستند.
یدهد.
یهای بافت شهری که کیفیت و مطلوبیت محیطی درونی شهر را نشان م 
• ویژگ 
تبخشی داشته و نقش نشانه شهری را بر عهده دارند.
• عناصر نمادین تاریخی یا طبیعی که جنبه هوی 
سنجش يك فيت سكونتي ،او يل ن مرحله در اداره كردن و مديريت يك فيت مح طي

ت ( Van poll,
نواحي مس سا يرهش ينوك تتت تتت

تمندي را به واس گژيو ةط يييييه ييا
 .)1997: 5به عقیده لنسینگ و مارنز )1991(1مح طي با يك فيت باال ،احساس رفاه و رضاي 

كه ممكن است فيز يكي  ،اجتماعي و يا سمبل كي

يكند .بدين ترت بي
باشد ،به جمعيت ساکن منتقل م 

متعددی ،رضايتمندي به عنوان معياري عام براي سنجش ادراك يك فيت مح طي

از د اگدي هه پژوهش نارگ

مط دش حر ه سا  تتت تتت
ت ( Rafieian et al, 2009:

.)55
رضایتمندی سکونتی
مفهوم رضایتمندی را میتوان نوعی از واکنش افراد در مقابل تأثیرهای رفتاری ،ادراکی و عاطفی انسانننه و رگید یا
محیط پیرامون آنها دانست .نوعی طرز برخورد (رفتار) میباشد که جنبههای رفتاری ،ادراکی و عاطفی افراد و مح طی
بر آن تأثیر میگذارد .رضایتمندی سکونتی از آنجا که بخشی از حوزۀ رضایتمندی از زندگی در معنای عام میباشد؛؛
یکی از مطالعه شدهترین موضوعات در زمینه محیط مسکونی محسوب میشود .این مفه ناشن مو هه هههای مه بم م نن نننی بر
وجود ادراکات مثبت ساکنان نسبت به کیفیتتت زندگگگی خووویش تلق ققی م ممیشودد ( Dorostkar &Vadayeh Kheiry,

ی ،ب لئاسم ر
 )2019: 246از این رو میتوان آن را وضعیتی دانست که ساکنان عالوه بر مس دبلاک تالیهست و لئا ییی ییی
اجتماعی ،فرهنگی و مناسبات بین ساکنان نیز توجه دارند و از کیفیت آنها در محیط مسکونی خود رض و دنراد تیا
معیار ارزیابی آنها از محیط سکونتی خود است (.)Haji Hosseini and Shahabian, 2014: 260

ت س نوک تتی
مک کری و دی ،) 1977 ( 2آن را معادل میزان رضایت تجربه شده فرد یا عضوی از یک خانواده از موقعیت ت
فعلی خود بیان کردهاند ( .)Mccray & Day, 1997: 244-254رضایتمندي سکونتی نتیجه ادراك فرد از کیفیت محیط
یدهد
زندگی خود است .میزانی است براي سنجیدن اینکه آیا محیط سکونتی به نیازهاي افراد ساکن در آن پاس  خ مم ممم 
یا خیر؟ ( .)Becker, 2000: 66رضایتمندی سکونتی متأثر از شرایط عینی (ابعاد کالبدی ،اجتماعی و خدماتی) و ُبُبعد
ذهنی (شخصی) است؛ به بیان دیگر ابعاد عینی و قضاوتهای شخص صصی در نهای جنم ت رر ررر به ضر 

اا ااایتمندی س نوک تتی

خواهد شد (.)Ajilian Mumtaz et al, 2016: 28
یپردازن ک د ههههه م در ممم و
شاخصهاي عيني ،به تشریح مح طي زندگي و كار ،و شاخصهاي ذهني به ارزیابی راهها يي می ی
يكنند .به طور كلی شاخصهای ذهني براي اندازهگيري رف يصخش ها   
ساکنان یک منطقه ،شرا طي اطرافشان را درك م 
و شاخصهاي عيني براي مقايسة مكانها به کار م 
یروند ( .)Maleki et al, 2015: 161همچنین رضایتمندي سکونتی
1- Lansing & Marans
2
- McCray & Day
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یگیرد .اما گاهی این ارزیابی سطوح باالتري نظیر محله
در دو سطح مسکونی و واحد همسایگی مورد ارزیابی قرار م 
یشود (.)Shahabian et al, 2014: 43
و حتی شهر را نیز شامل م 
بنابراین ،ارزیابیهای ساکنان از محیط سکونتیشان میتواند به عنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش دس هب یبایت   
اهداف و ارزیابی میزان موفقیت هر پروژه شهری مطرح شود .از این رو ،شناسایی عوامل م ثؤ ر در می ای تیاضر ناز    
نارضایتی سکونتی ساکنان ،میتواند در جهت تحلیل وضع سکونتی موجود ،تصمیمات آتی به منظور برنامهههری و یز
ی ،م رثو
ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات و تسهیالت و رفع مشکالت موجود و نیز جلوگیری از مشکالت احتم لا ی ی
واقع گردد.
از این رو ،میتوان گفت هدف از پژوهشهای مربوط به رضایتمندی سکونتی ،بهبود کیفیت سکونتی ساکنان است تا
یشود را تقویت نموده ،کیفیت سکونتی افزایش یابد و محیط مطلوبی
عواملی که موجب ایجاد رضایتمندي در آنها م 
براي زندگی فراهم گردد (.)Fisher & Fuzhong, 2004: 99
در این پژوهش ،بر اساس چهار جزء اصلی ساختار فضایی شهری که اشاره شد و به ویژه مبتنی بر نظریۀ آلن برتود د،
تمندی سکونتی بکار رفته است که عبارتند از:
چهار اصل کلی برای سنجش میزان رضای 
• الگوهای شبکه معابر و حمل و نقل :اصلیترین معیار شناخت ساخت اصلی شهر ،رابطۀ فضایی است که ازجا نآ رد    
و عناصر شهر به وسیلۀ خطوطی به یکدیگر پیوند خوردهاند .این خطوط به وسیلۀ پیادهروها ،فض ریاس و یطخ زاب یاها     

یکنن ( د
عناصر پیوند دهنده شکل میگیرند که قسمتهای مختلف شهر را از نظر کالبدی به یکدیگر م م طبتر یی یی
 .)and Mohammadi, 2019: 78از این رو می ت ؛تفگ ناو

Aliabadi

ن ،مع با ررر،
   س طسوت رهش تخا     ش کب هههای از خط هآ هار طو نن نن

یگردد .شبکه حمل و نقل نقش م ثؤ ری در بهبود کیفیتتت س  دراد تنوک ( ( Dargahi et all,
خیابانها و پیادهراهها مشخص م 

 .)2016: 25فاصله میان محل کار و سکونت بر روی رضایتمندی مسکونی ،تأ ثثث یر داشتههه و عام للل م ثؤ ررری براای جابجاایی
مسکونی خانوار است ( .)Holmgern, 2013همچنین وجود امکان پيادهروي و مناسب بودن مسيرهاي آن در محلههه ،باعث
افزايش روابط همسايگي و در نتيجه رضايتمندي سکونتی میگردد.
یهای کاربری زمین در قا بل
• ویژگیهای کاربری زمین :ویژگ 

مواردی مانند متراکمسازی ،بلندمرتبهسازززی ،ایجادد

ی درون شهررری،
کاربریهای مختلط یا مجزا ،میزان تراکم ساختمانی و جمعیتی ،میزان تخصیص سرانه به کاربریهای ی
نوع منطقهبندی و مسا لئ مربوط به مالکیت مسکونی منعکس م 
یشوند ( .)Pourmohammadi, 2006مبحث ددیگرى ى
ى

که در مطالعات ساختار فضایی و رضایتمندی سکونتی به آن توجه شده و تحقیقات نس تب ًاًاًاًا گس درت ه های در آن زمینههه
یتوانن ب شقن د
ی م مم 
انجام شده است ،موضوع تسهیالت شهری است .تسهیالت شهری ی

سس س سسسسیار مهم ممی در رضاایتمندی

ساکنین از محی 
طهای مسکونیشان داشته باشند (.)Taqavi, 2011
• ویژگیهای بافت شهری :از دیگر مواردی که مب ّیّین ارتباط ب  و رهش ییاضف راتخاس نی ر دنمتیاض ی م ینوکس       
است ،میتوان به بافت شهری اشاره کرد .یعنی دانهبندي و ُجُجنبندگي فضاها و عناصر شهري كه به تب گژيو ع يييييه يا

مح طي طبيعي ،به ويژه توپوگرافي و اقليم در محدودة شهر به طور فشرده سگ اي سته و 

صاخ يمظن اب

نيزگياج       
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یه یا ی نام  ن متخاس سایقم د ا نننن نننننهاا ،الگ یو
شده هان  د ( ( .)Shamaei and Pourahmad, 2005: 82از ای ر ن ووو ،ویژگی ی
تمن  تنوکس زا ید ت ریثأ دنراذگ     
تودهگذاری ساختمانها ،نوع دانهبندی و ت امتخاس مکار نن نننه  رد رهش یا ر یاض تتت تتت
(.)Hajizadeh, 2105: 27
• عناصر طبیعی ،نمادین و تاریخی :کوین لینج معتقد است که شهر دارای یک شالوده نماددین اس ب هک ت اا ااایددد با

شناخت عوامل و عناصر اصلی آن به این شالوده وحدت بخشید و آن را سازمان داد .یکی از پنج عامل اصلی تشکیل
دهنده سیمای شهری در نظر لینچ ،نشانههای شهری هستند 1که گاه میتوانند به عنوان نمادی مصنوع و گاه به عن ناو

عنصری طبیعی در شهر یا محله وجود داشته باشند .این عناصر نمادین در هویت بخشی و احساس تعلق س هب نانکا   
یگردد.
شهر و محلۀ خود ،تأثیر داشته و در نهایت موجب رضایتمندی فرد از محیط زندگی خود م 
معرفی جغرافیای منطقه مورد مطالعه
منطقه  17تهران با مساحت  822 / 09هکتار ،ح دود

یدهددد و در
ت ک شت ار نارهت ل ککک ککککیل م مم 
 1/51درص  د ااز مس حا ت ت

مجاورت مناطق  81 ، 16 ، 11 ، 10 ،9و  19قرار دارد این منطقه دارای  3ناحیه ووو 41محله .تسا 

   محلهههه رذآ يا ييي ،

ابوذر غربی ،امامزاده حسن و یافتآباد در ناحیه 1؛ محلههاي جلیلی ،زمزم ،زهتابی ،س اج دد ،گلچ چچین ،و وص رد درانف
د ( Tehran
ناحیه 2؛ و محلههاي ابوذر شرقی ،باغ خزانه ،بلورسازي و مقدم در ناحیه  3این منطقه شهری ق نراد رار دد دد

.)District 17 Municipality, 2016

شکل  -1نقشۀ موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه در شهر تهران Source: http://map.tehran.ir & Research Findings

یشود:
لگیری ساختار فضایی منطقه  17بر حسب دورههای رشد به سه دوره تقسیم م 
شک 
چگونه مبتنی بر امکانات محدود و باورهاي ذهنی مه دراو نیرجا
• دوره نخست :ساخت و سازهاي غیراصولی با رشدي قار 
1

 -عناصر دیگر تشکیل دهنده سیمای شهری در نظریه لینچ عبارتند از :راه ،محله ،لبه و گره.
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شهای روستایی کشور؛
شده به منطقه از بخ 

• دوره دوم :مهمترین ویژگی این دوره که نتیجه بالفصل دوره نخست میباشد عبارت است از شکل غیرهندس ولب ی كككككهاا،

عرض بسیار کم معابر و دسترسی ناکافی به خدمات عمومی و تاسیسات و تجهیزات شهري؛
ت
• دوره سوم که تاکنون نیز ادامه پیداا ک راد تسا هدر ا رتسد هکبش ضرع ي سس سس س سسسسسسی مناسببی ب  اهانب و هدو نن نننیززز داراي کیفیت ت
بت  ير
مطلو بب 

یباشن دد د ( Tehran District 17 Municipality, 2016, Neighborhood Development
مم م مم 

.)Document, 44

ویژگیهای بافت شهری منطقه :در فرآیند تحول کالبدي منطقۀ  17تهران ،همجواري اراضی آن با دو محور ارتباطططی

ک به تاعطق    
اصلی (خیابان قزوین و جاده ساوه) سبب شد که عمومًاًا اراضی مجاور این دو محور ب فت ا کککیک ک

ب گرز

يهاي صنعتی ،حمل و نقل ،انبارداري و خدمات وابسته به آ  نننه ت ا غغغیی براک ر ر ييييي یابنددد .ساایر
(درشتدانه) به کاربر 
اراضی نیز با هدف اسکان هرچه بیشتر جمعیت به قطعات بسیار کوچک یا ریزدانه (باتوجه به قدرت خرید اقشار کم
درآمد) تفکیک و به ساخت واحدهاي مسکونی ناکارآمد و کمتر ضابطهمند تخصیص یافت .مجموعه اایننن تح تالو
یهااي نامناسببی باشد ..از قبی للل  :فرس دو گگگی و ت ش مکار دد دددید،
باعث شده است که بافت کالبدي منطقه دارای ویژگی ی
نامنسجم و داراي انفصال ،غیرمنظم از نظر نوع کاربري و واجد تداخل شدید کاربريها ،مشتمل ب  رصانع ر ررررریزدانههه.
الزم به توضیح است که منطقه  17به دلیل ویژگیهای خاص کالبدی و اکولوژیکی ،یکی از آسی بببپ قطانم نیرتریذ   
تهران به ویژه از نظر زلزله است.
الگوهای شبکه معابر و حمل و نقل منطقه :اس اوخت نننبن قطنم ید ههههه ،مجموعهههای مرکب
عمودی و شبکهای درهم تنیده از کاربریهای مختلف و ناموزون عمدتا پیرام  تسا ینو

و یقفا روحم نیدنچ زا   
(( ((( Amco Iran Consulting

 .)Engineers, 2007: 16به طور کلی دو تیپ اصلی از معابر در درون منطقه قابل شناسایی است:
• معابر تیپ  1که عمومًاًا شرقی -غربیاند و به جزء معدودي از آنها که به  تروص 
(خیابان ابوذر) ،اغلب حالت درون محلهاي داشته و عملکرد غا بل

یکنند
َمَمَمَمَمَم عب صا ر لل لللی عم للل می ی

ی و خ تامد
آنها دسترسی به واحدهاي مس نوک ی ی

جزئی در محله است.
یاند و عملکرد غا بل
• معابر تیپ  2که عمدتًاًا شمالی -جنوب 

یها ييي شرققی -غرب ببی به
آنها ،تأمین دسترسی شریان 

سایر نقاط درونی و بیرونی منطقه است .این معابر که وظیفه اصلی جمع و پخش کننده را به عه نراد هد دد ددد ،اغل ببب در
کارکرد خود با مشکلی به نام انقطاع مسیر روبرو هستند.
ویژگیهای نظام کاربری زمین و مراکز عملکردی عمده در منطقه  : 17بازارهاي فرامنطقهاي جن رغ بو بب بببی ته نار
نالملک ،صنایع آلومینیوم قلعه مرغی و نیز محدوده م هذ ببی-تج يرا
شامل بازار مبل یافتآباد ،بازار کیف و کفش امی 
امامزاده حسن ،مهمترین مراکز عملکردی این منطقه محسوب میشوند .کاربري اراضی درشت دانه در منطقه لماش    
تاهلل سعععیدي (ج هواس هدا )) ))) ،ش ام للل غرب ببی و
واحدهاي صنعتی ،تعمیرگاهها ،انبارها و ...در محور شرقی بزرگراه آیت ت
شمال منطقه مستقر است و کاربري اراضی ریزدانه عمدتًاًا به صورت واحدهاي مسکونی ،تجاري و کارگاهی در سایر
يها است.
قسمتهاي منطقه قابل شناسایی است .ویژگی بارز کاربري اراضی در سطح منطقه تداخل کاربر 
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یترین عناصر کالبدی منطقه ،وج لیر هکبش ود دو ی حطسم یروبع       
عناصر طبیعی ،نمادین و تاریخی منطقه :نماد 
(تهران -تبریز و تهران -خرمشهر) است که انفصال بافت کالبدی را در محدوده آن پدی  تسا هدروآ د

(( ((( Amco Iran

 .)Consulting Engineers, 2007: 16همچنین آرامگاه امامزاده حسن و مسجد جامع ابوذر از دیگ من رصانع ر ااا اااادین
یباشد که در هویت بخشی به آن نقش بسزایی داشته است.
منطقه م 
شهای پیشین بر روی منطقه  17مؤید آن است که این منطقه یدپ راچد  ده     «ک زرا شها شششه و یمک یا
نتایج پژوه 
کیفی محیط زیست انسانی» است .به گونهای که از این منطقه با عناوینی مانند «منطقه قرمز» (به دلی یسآ ل بببببپ یریذ
لهای جنوبی تهران) و «جزیره» (به دلی دای )هقطنم نورد زا نهآ طخ ود روبع ل
ناشی از واقع شدن بر روی گس 

    

م
یشود (.)Amco Iran Consulting Engineers, 2007: 20
بحث و یافتههای تحقیق
ویژگیهای دموگرافیکی پاسخگویان نشان داد که بیشترین فراوانی پاسخگویان از نظر سن ،در طبقه

 30تا  40س لا

قرار دارند .حدود  46 / 27درصد از نمونه آماری را مردان و  53 / 73را زنان تشکیل دادهاند .همچنین  37 / 57درص زا د
تکنن  دازآ لغش یاراد ناگد (( (((  ،) 59 / 31س سپ
آنها مجرد و بقیه متأهل هستند .از نظر شغل ،بیش کراشم رت تت تت

ناخ هههههدار

(  ) 33 / 06و کمترین پاسخگویان این پژوهش شاغل دولتی (  7/ 63درصد) بودهاند.
 oارزیابی کیفیت شبکه معابر و حمل و نقل
نتایج ارزیابی کیفیت شبکه حمل و نقل و معابر منطقه نشان داد که این شبکه دارای وضعیت مناسبی نیس  اریز .ت از   
نتر از متوسط (عددد  3در طی نیزگ جنپ ف هه هههههای لیک اهنت .دوب )تر    
بین  13گویه مورد بررسی ،میانگین  8گویه پایی 
وضعیت دسترسی به ایستگاههای اتوبوس ،مراکز خرید ،مراکز درمانی و فضای سبز باالتر از متوسط ب .دو منطقه

17

از نظر سهولت دسترسی به محل کار ،کششپذیری خیابانها و امن بودن آن از حیث تص دا ففف  ،دارای مش رایسب لک   
جدی است که مشاهده میدانی نیز مؤید این نتیجه بود .در واقع به دلیل بافت خودرو و بیبرنامۀ ای قطنم ن ههههه ،ش هکب
معابر کششپذیری و ظرفیت الزم را به ویژه برای تردد انواع خودرو ندارد.
جدول  -2نتایج ارزیابی کیفیت شبکه معابر و حمل و نقل منطقه
نمره T

گویهها

میانگین سوال

Test Value

نتیجه آزمون

سهولت دسترسی به ایستگاههای اتوبوس

9 .1 3

2.06

0.04

3

مطلوب

1 .4 2

- .67 8

0.00

3

نامطلوب

2.45

- 7.36

0.00

3

نامطلوب

سهولت دسترسی به مراکز تفریحی منطقه

2.96

- 0.44

0.65

3

نامطلوب

سهولت دسترسی به مراکز آموزشی منطقه

2.42

-9 6.1

0.00

3

نامطلوب

سهولت دسترسی به مراکز درمانی منطقه

3.18

1 .1 2

0.03

3

مطلوب

سهولت دسترسی به مراکز خرید منطقه

3.31

4.58

0.00

3

مطلوب

سهولت دسترسی به پارکهای محلهای و فضاهای باز

3.16

.98 1

0.04

3

مطلوب

سهولت دسترسی از محل سکونت به محل کار

2.27

- 8.03

0.00

3

نامطلوب

2.33

- 8.68

0.00

3

نامطلوب

- 15.96

0.00

3

نامطلوب

1.89

- 18.09

0.00

3

نامطلوب

.80 2

- 2.19

2 0.0

3

نامطلوب

سهولت دسترسی به ایستگاههای مترو
سهولت جابجایی و تردد بین محلهها و بلوکهای مسکونی

روان بودن ترافیک در منطقه
شپذیری خیابانها
عریض بودن و کش 
امن بودن خیابانها از نظر تصادف برای عابرین هنگام عبور از خیابان
تناسب و کیفیت عرض معابر پیاده

.0 2

Sig
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 oارزیابی مطلوبیت تسهیالت شهری
تسهیالت شهری که جزئی از نظام کاربری اراضی هر شهر هستند ،دارای چندین عنصر اصلی است که در این تحقیق
نیز مورد توجه قرار گرفته است .بر اساس نتایج ،از بین  7گویه اندازهگیری شده در منطقه ،تنها «تنوع ک نیمز یربرا   
در محلهها» وضعیت مناسبی دارد و بقیه گویهها حاکی از ضعف سیستم تسهیالت در این منطقه اس رد هژیو هب .ت   
زمینه فضاهای گذران اوقات فراغت و همجواری بافت مسکونی با کاربریهای صنعتی و انبارداری ،این منطقه دچ را
مشکالت اساسی و حاد است .این عوامل به نوبه خود توانسته است موجبات اف تیاضران شیاز ی  زا  ز رد یگدن

نیا     

منطقه را به وجود آورده است.
جدول  -3نتایج ارزیابی مطلوبیت تسهیالت شهری منطقه
میانگین سوال

گویهها
وجود تنوع کاربری زمین در محله مسکونی
تعادل در توزیع خدمات و کاربریهای عمومی

ن م ره T

3.36

3.93

3.07

2 .0 1

Test Value

نتیجه آزمون

0.00

3

مطلوب

Sig
0.30

3

مطلوب

.60 2

- 5.14

0.00

3

نامطلوب

.80 2

- 2.26

2 0.0

3

نامطلوب

2.49

- 5.18

0.00

3

نامطلوب

رضایت از همجواری کاربری مسکونی با کاربریهای مرتبط با انبارداری

2.02

- 1.78 1

0.00

3

نامطلوب

رضایت از همجواری کاربری مسکونی با کاربریهای کارگاهی و صنعتی

2.44

- 6.96

0.00

3

نامطلوب

یهای تجاری و مراکز خرید
تعادل در توزیع کاربر 
تعادل در توزیع فضاهای سبز و پارکها در منطقه
وجود تعداد کافی فضاهای گذران اوقاع فراغت در منطقه

Source: Research Findings, 2017

 oارزیابی مطلوبیت پهنههای کار و فعالیت در منطقه
برای سنجش این متغیر ،از ساکنان منطقه سوال شد« :نقش هر کدام از مراکز کار و فعالیت و وجود آن در منطقه را به
یکنید؟» بر اساس نتایج بدست آمده از نظرسنجی س قطنم نانکا ههههه ،وج یاهرازاب دو   
چه میزان مفید و مثبت ارزیابی م 
ی -کارگ یها
مبل و کیف و کفش را برای حیات اقتصادی منطقه مطلوب ارزی درک یبا هه هههان  هتسار نینچمه .د ت راج یییی یییی
خیابان قزوین علیرغم اثرات نامطلوب بر پیکره شهر ،مثبت ارزیابی شده است که از دالیل آن میتوان به مرتبط ب ندو
شغل بسیاری از ساکنان به این راستۀ تجاری اشاره کرد .همچنین محدوده پیرامون امامزاده حسن نی فیک دجاو ز یت    
نت و هدوب یر
مطلوب و مثبت برای زندگی ساکنان ارزیابی شده است .اما بازار صنایع آلومینیوم دارای می ییاپ نیگنا نن نن
بنابراین ،بیشتر ساکنان بر این عقیدهاند که این بازار در منطقه به عنوان یک پهنه غیرضروری و مزاحم است .از ا تارث
نامطلوب این پهنه میتوان به آلودگی صوتی ،مشکالت زیست محیطی ناشی از تخلیه نخالهها و ض قطنم رد تاعیا ههههه،
تجمع مجرمان و معتادان و عدم امنیت در شب به دلیل تعطیلی زودهنگام مغازهها اشاره کرد.
جدول  -4نتایج ارزیابی مطلوبیت پهنههای کار و فعالیت در منطقه
میانگین سوال

گویهها

نمره T

Test Value

نتیجه آزمون

3.22

3.41

0.001

3

مطلوب

نالملک
صنایع کیف و کفش امی 

3.14

2.49

0.013

3

مطلوب

راسته تجاري کارگاهی خیابان قزوین

3.15

2.34

0.020

3

مطلوب

صنابع آلومینیوم قلعه مرغی

2.58

- 7.12

0.001

3

نامطلوب

محدوده تجاری مذهبی پیرامون آرامگاه امامزاده حسن

3.18

3.05

2 0.00

3

مطلوب

وجود بازار مبل یافتآباد در منطقه

Sig

Source: Research Findings, 2017

ارزیابی ساختار فضایی شهر و925 ...

ارزیابی کیفیت بافت شهری منطقه
همانگونه که در معرفی منطقه اشاره شد ،بافت کالبدی منطقه به شدت ریزدانه ،فرسوده و ساختار آن ارگانیک اس .ت
بر اساس گزارش ساکنان در فرآیند پرسشگری ،از میان چهار متغیر مورد بررسی سه مورد دارای میانگین ب کی و الا   
متغیر نیز دارای میانگین باال و فاقد معنیداری است .در واقع از نظر ساکنان ،بافت کالبدی منطقه به  تدش 

فف فففرس هدو
نیب     

نه رد هک ریاب یا
بوده و دارای تراکم جمعیتی و تراکم ساختمانی باالیی است .همچنین برخی فض یمز و اها نن نن
ساختمانهای محلههای مختلف این منطقه وجود دارند ،به دلیل اثرات نامطلوب محیط هب ندش لیدبت نوچمه ی

   

مرکزی جرمخیز و کانون جرم ،نامطلوب ارزیابی شده است.
جدول  -5نتایج ارزیابی مطلوبیت بافت شهری منطقه
میانگین سوال

گویهها

میانگین  Recodeشده

1

ن م ره T

Test Value

نتیجه آزمون

3.27

2.73

3.08

2 0.0

3

نامطلوب

میزان مواجهه با تراکم بیش از حد جمعیت

3.74

2.26

9.19

0.00

3

نامطلوب

میزان مواجهه با پدیده تراکم بیش از حد ساختمانها

3.62

2.38

.27 8

0.00

3

نامطلوب

نهای بایر بین ساختمانها
ارزیابی از میزان نامطلوب بودن فضاهای خالی و زمی 

3.07

2.93

0.39

3

نامطلوب

ارزیابی از میزان فرسودگی بافت

0.848

Source: Research Findings, 2017

Sig

 oارزیابی مطلوبیت عناصر نمادین منطقه
متغیر دیگری که نقش بسیار مهمی در رضایتمندی سکونتی دارد ،وجود ِلِلِاِامانها و نشانههای شهری است .در منطقه
یت و نحص هب ناو
 17به دلیل سابقه مذهبی آن ،چندین لِاِا مان مذهبی خودنمایی میکنند که از مهمممت آ نیر نننه م ا یی یی
آرامگاه امامزاده حسن و مسجد ابوذر اشاره کرد .وجود هر دوی این مکانها از نظ انکاس ر ن یزرا تبثم و دیفم  ا یب      
شده است .طرحهای بکار رفته در میدانها و پارکهای منطقه نیز واجد کیفیت مثبت از نظر ساکنان ارزیابی ب دو ههاند
یتوان سرزندگی را به منطقه بازگرداند.
که با گسترش این لِاِا مانها م 
جدول  -6نتایج ارزیابی مطلوبیت عناصر نمادین منطقه
ن م ره T

Sig

Test Value

نتیجه آزمون

3.73

12.73

0.00

3

مطلوب

وجود مسجد جامع ابوذر

3.15

1.80

0.07

3

مطلوب

مطلوبیت لِاِا مانها و نشانههای نصب شده در میدانهای منطقه

3.65

8.52

0.00

3

مطلوب

میانگین سوال

گویهها
وجود صحن امامزاده حسن

Source: Research Findings, 2017

 oمقایسه وضعیت عناصر پنجگانه ساختار فضایی منطقه  17تهران
جججگانه هبساحم ییاضف راتخاس      
در مرحله بعدی ،با استفاده از آزمون فریدمن ،میانگین رتبهای هر یک از عناص نپ ر جج 
گردید .برای این کار ،با استفاده از روش  Computeگویههای هر کدام از پنج م لؤ فه متغیر مس عمج رگیدکی اب لقت     
شده و هر کدام بصورت یک متغیر واحد تعریف شد و سپس آزمون فریدمن انجام شد.
تمندی سکونتی
جدول  -7میانگین رتبهای هر یک از عناصر اصلی ساختار شهری از نظر رضای 
1

 -در خصوص میانگین کل این متغیر الزم به توضیح است با توجه به اینکه ماهیت گویههای این متغیر همگی منفی هستند و از طریق این متغیر در پی

سنجش مشکالت بافت شهری بودیم ،لذا در مرحله انجام آزمونهای آماری ،اقدام به  Recodeکردن پاسخها نمودیم .یعنی مقادیر پایینتر از متوسط
(گزینههای خیلی کم و کم) به باالتر از متوسط (زیاد و خیلی زیاد) تبدیل شدند و برعکس .از این طریق انجام صحیح آزمونها فراهم گردید .بنابراین
یباشد.
در اینجا ،باال بودن میانگین سوال به معنی نامطلوب بودن وضعیت بافت شهری م 
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درجه آزادی

رتیه نهایی

میانگین رتبهای متغیر

عامل

یداری
سطح معن 

یهای شبکه معابر و حمل و نقل
ویژگ 

2.74

322

4

4

مطلوبیت تسهیالت شهری

2.79

322

4

3

پهنههای کار و فعالیت منطقه

3.35

322

4

2

322

4

5

322

4

1

0.001

یهای بافت شهری
ویژگ 

1 .7 2

مطلوبیت عناصر نمادین

3.41

ن م ره خ ی دو

86.20

Source: Research Findings, 2017

فراوانی

بر اساس نتایج ،باالترین میانگین رتبهای مربوط به عناصر نمادین منطقه است که نقش بسزایی در احس تیاضر سا   
ساکنان از زندگی در این منطقه دارد .این عناصر که به صورت لِاِا مانها و نشانههای شهری هستند ،در کیفیت َصَصَبَب یر
شهرها نقش داشته و بنابراین ،رضایت خاطر ذهنی ساکنان را فراهم میآورند .نکتهای که در منطقه  17ته ریگارف نار   
نشده و کیفیت َصَصَبَبری منطقه هنوز با یک فضای شهری جذاب فاصله زیادی دارد .با این حال بهترین وضعیت عناصر
ساختار فضایی منطقه مربوط به لِاِا مانهای شهری آن است .سپس ،پهنههای ک ککار و فعالی قطنم ت ههههه ،وض یرتهب تیع   
ی
یهای ی
نسبت به سایر عناصر دارند .همچنین مطلوبیت تسهیالت شهری ،ویژگیهای شبکه معابر و و در نهایت ویژگی ی
بافت شهری به ترتیب در مرتبۀ بعدی قرار دارند.
تمندی سکونتی (متغیر وابسته)
 oسنجش میزان رضای 
میزان رضایتمندی سکونتی در این تحقیق شامل چهار گویه بود که به عنوان متغیر وابسته اندازهگیری گردید .سوال اص یل
این متغیر «میزان رضایت کلی از زندگی در منطقه» است .همچنین میزان احس حطس ود رد طیحم هب قلعت سا

هلحم و     

منطقه اندازهگیری گردید .تمایل به ماندگاری در منطقه نیز شاخص دیگری بود که به ط اشن میقتسم رو ننن نننندهن تیاضر هد   
سکونتی است.
تمندی سکونتی به عنوان متغیر وابسته
جدول  -8نتایج سنجش میزان رضای 
گویهها
میزان رضایت کلی از محل زندگی فعلی

نمره T

Sig

2.44

- 8.53

0.001

3

میانگین سوال

Test Value

نتیجه آزمون
نامطلوب

میزان احساس تعلق و وابستگی به محله مسکونی

3.05

0.759

0.448

3

مطلوب

میزان احساس تعلق و وابستگی به منطقه  17تهران

2.65

- 5.58

0.001

3

نامطلوب

تمایل به ماندگاری و سکونت در منطقه

2.47

- 9.19

0.001

3

نامطلوب

Source: Research Findings, 2017

می یگنا ن ریغتم یلک 

        

وابسته

2.65

نتایج پرسشگری بر اساس جدول باال ،نشان داد که میانگین کلی متغیر وابسته در منطقه  17تهران برابر با  2.65است
که پایینتر از متوسط (عدد  3در طیف پنج درجهای لیکرت) بوده و در مجم اشن عو نن ننندهن تیاضر ندوب نییاپ هد     
سکونتی است .همچنین میزان تعلق به محله در سطح منطقه پایینتر از متوسط بوده و ساکنان مایل به ترک این منطقه
در صورت داشتن توان مالی مناسب هستند .با این وجود ،پاسخگویان تا حدودی به محلۀ مسکونی خود تعلق خ رطا
داشته و وابستگی به محله را در حد متوسط ارزیابی نمودهاند .نکته بسیار مهم در مورد می یتنوکس یدنمتیاضر ناز    
در بین پاسخگویان این بود که میانگین پاسخهای بدست آمده از سوال اصلی این متغیر در ب لحم نی هههههه فلتخم یا   
ن،
ی ،امامممزاده حسن ن
متفاوت بود .به طوری که باالترین میزان تعلق به محله ،در ب انکاس نی ن لحم  هه هههههه برغ رذوبا یا ییی ییی
نترین مقادیر نیز متعلق به محلههای جلیلی ،وصفنارد ،زمزم و زهتاب ب  هک دو ه یگم    
یافتآباد و باغ خزانه بود .پایی 
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در ناحیه  1این منطقه قرار دارند .ولی در مجموع ،همانگونه که اشاره شد ،می رد ریغتم نیا یلک نیگنا
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   منطقه

یاند.
نتر از حد متوسط است و این بدان معنی است که شهروندان از سکونت در این منطقه ناراض 
تهران پایی 
 oهمبستگی متغیر مستقل و وابسته
ب یگتسبمه ی م ریغتم ن سسسسس س سسسسسسستقل (عناص تخاس یدیلک ر ا هتسباو ریغتم و )ییاضف ر       

برای اندازهگیری می و طابترا ناز

(رضایتمندی سکونتی) ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید .در این مرحله نی  اب ز ا زا هدافتس شور    
گویههای هر کدام از  5م لؤ فه متغیر مستقل با هم جمع شده و پنج متغیر جدید ایجاد گردید .س سپ

Compute

اب ریغتم جنپ نیا

سوال اصلی پژوهش (میزان رضایت کلی از سکونت در منطقه) از طری دش نومزآ نوسریپ شور ق که لودج 

   
    

ریز   

یدهد:
خروجی آن را نشان م 
جدول  -9نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای متغیر مستقل و وابسته
میانگین کلی مولفهها

مولفهها

(بر حسب مجموع گوبهها)

کیفیت شبکه معابر و حمل و نقل
یهای کاربری زمین
ویژگ 
کیفیت بافت شهری

2.64

0.661

0.00

مطلوبیت تسهیالت شهری

2.68

0.545

0.001

پهنههای کار و فعالیت منطقه

3.05

0.294

0.006

2.57

- 0.513

0.004

3.23

0.219

0.245

1

مطلوبیت عناصر نمادین

ضریب همبستگی

یداری
سطح معن 

Source: Research Findings, 2017

ی» دارای همبس و تبثم یگت
مالحظه میشود که متغیرهای «کیفیت شبکه حمل و نقل» و «مطلوبیت تسهیالت شهری ی
متوسطی با میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان هستند .یعنی هرچه مقادیر ای دنک ادیپ شیازفا ریغتم ود ن اش هد      
افزایش در رضایتمندی سکونتی اهالی خواهیم بود .همچنین کیفیت بافت شهری نیز دارای همبس اب سوکعم یگت    
ینظمممت شاب ر دد ددد ،به نازیم نامه     
رضایتمندی سکونتی است .یعنی هرچه بافت شه تفشآ یر هه هههتررر ،ش ول غغغت ب و ر یی یی
رضایتمندی سکونتی کاهش مییابد .البته این همبستگی در س قرب یطسوتم حط ر  را ا د ریغتم ود .تس یگر ینعی

     

«مطلوبیت پهنههای کار و فعالیت منطقه» و «مطلوبیت عناصر نمادین» نیز هر کدام دارای همبستگی ضعیفی ب ریغتم ا   
یدار
وابسته هستند .بر اساس مقادیر ( )Sigبدست آمده ،تمامی ضرایب به جز متغیر «مطلوبیت عناص امن ر دد دددین» معنی ی
یتوان به نتایج این آزمون اعتماد کرد.
بوده و م 
 oمهمترین عوامل مؤثر بر نارضایتی سکونتی در منطقه
برای فهم عوامل م ثؤ ر بر نارضایتی سکونتی ،در قا بل

الت
سوالی باز پاسخ ،از ساکنان خواسته شد تا مهمترررین مشکال ال

خها به نیا    
این منطقه را از نظر مطلوب بودن برای زندگی تشریح نمایند .نتایج بدست آمده نشاندهنده طیفی از پاس 
عبندی گردید:
خهای منطقی و قابل قبول در  6طبقه اصلی جم 
سوال بود .در نهایت پاس 

 -1همانطور که در قب ًالًال توضیح داده شد ،میانگین  Recodeشده به عنوان میانگین کلی این متغیر منظور گردید تا امکان مقایسه آن با متغیرهای دیگر
وجود داشته باشد.
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مترین عوامل مؤثر بر نارضایتی سکونتی در منطقه  17به ترتیب اولویت
جدول  -01مه 
فراوانی نظرات

موارد
مشکالت امنیتی و روانی ناشی از ت بایخ یغولش و مکار ا ننن ننننه و ا
معابر

257

ضعف امکانات و تسهیالت حمل و نقل

212

دشواری تردد سواره در منطقه به دلیل ناکارآمد بودن شبکه معابر

137

مشکالت ناشی از صنابع آلومینیوم قلعه مرغی

15 1

احداث بزرگراه نواب در بخش شرقی منطقه

69
64

وجود بازار مبل یافتآباد در منطقه

Source: Research Findings, 2017

همانطور که در جدول باال مالحظه میشود ،مهمترین مشکل ساکنان منطقه که باعث

ت،
تیاضران ی آ  نن نننه دش ا ه سا  تتت تتت

مشکالت امنیتی و روانی ناشی از تراکم و شلوغی خیابانهاا و مع با ررر اس ولعم هک ت ل عض ییاضف راتخاس  یف و     
ناکارآمد است .ضعف امکانات جابجایی بین مناطق و محالت دیگر ،دشواری تردد سواره ،مشکالت ناشی از اح ثاد
بزرگراه نواب در بخش ش و هقطنم یقر وجو نیمولآ عیانص یاهازاب د یوم لبم و 

       

مدع رد رثوم لماوع رگید زا

رضایتمندی ساکنان از این منطقه هستند.
نتیجهگیری و دستاورد علمی و پژوهشی
در سده اخیر و با توجه به رشد سریع جمعیت و افزایش شهرنشینی از ی  وس ک و ینچمه ن زفا  ا نت و شی و  ع ن و اهزای     
عهای زیس هرهش ییاضف راتخاس و یت اااا ااااا ،توجه تخاس هب     
احتیاجات روزمرۀ زندگی شهری و پیچیده تر شدن مجتم 
یه انکاس یا ن زا    
کارآمد محلهها و مناطق به امری ضروری ،مهم و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است .به طوریکه بایزرا  یی یی
محیط سکونتیشان میتواند به عنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش دستیابی به اه فاد

تیقفوم نازیم یبایزرا و     

یتوان رد د
هر پروژه شهری مطرح شود .بنابراین شناسایی عوامل م ثؤ ر در میزان رضایت یا نارضایتی سکونتی ساکنان ،می ی
جهت تحلیل وضع سکونتی موجود ،تصمیمات آتی به منظور برنامهری و تامدخ یفیک و یمک حطس یاقترا و یز     
تسهیالت و رفع مشکالت موجود و نیز جلوگیری از مشکالت احتمالی ،موثر واقع گردد.
ساختار فضایی شهر و کیفیت محیط زندگی ساکنان در یک محلههه ،عام  رد یمهم ل ر حطس رد نانکاس تیاض

هلحم

     

ت
محسوب میشود ،به گونهای که میتوان گفت ،ساختار فضایی یک شهر ،تأثیر مهم ممی ب راک ر ااااایی اقتص  يدا ووو کیفیت ت
محیط شهري دارد .ساختار فضایی شهر از جمله کلیدیترین مفاهیم رایج در عرصۀ برنامهههری یحارط و یز    شه یر
است؛ چرا که با تمام عناصر و م لؤ فههای ساختاری شهر درگیر بوده و مب ّیّین چگونگی استقرار و عملکرد ای رصانع ن   
در سطح شهر میباشد .م لؤ فههای متعددی در مبحث تولید فضا و ساختار فض نتسه لیخد ا ددد دددد ،از قبی فلؤم ل هههههه یا
اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و ...که در نهایت همۀ این عوامل در قا بل

مورفولوژی شهری متبلور میشوند ،به گونههه-

ی،
ای که برخی معتقدند سازمان فضایی زیستگاههای انسانی ،شهری و ناحیهههای نتیج  یاهدنیآرف میقتسم ۀ ا عامتج یییی یییی
ی اقتص رد و يدا
یتواند بههه مشوققی جه پ ت وووی یا ی ی
اقتصادی ،سیاسی و نهادی است .بنابراین ساختار فضایی کارآمد م 
نهایت ،رقابتپذیري شهر مبدل شود .تکوین چنین ساختاری ،به شرایطی چون تأمین سهولت حرکت و دسترسی ،بههه
همراه توجیهپذیري حمل و نقل عمومی ،توجیهپذیري اختالط کاربريها و میزان انطب اطعنا و قا فففففپذذذیري ،کیفیتتت
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زیست محیطی و رعایت فاصله بین مراکز فعالیتهای اقتصادی و تجاری با مناطق سکونتگاهی بستگی دارد .بن نیاربا
هدف از پژوهشهای مربوط به رضایتمندی سکونتی ،بهبود کیفیت سکونتی ساکنان است تا عواملی که موجب ایجاد
یشود را تقویت نموده ،کیفیت سکونتی افزایش یابد و مح ححیط مطلوببی ب دنز يار گگ گگگی ف مهار
رضایتمندي در آنها م 
گردد.
ی،
از این رو میتوان گفت که ساختار فضایی شهر یک مفهوم چند ُبُبعدی است که ب افم ا ه می ی گدنز تیفیک نوچمه  ییییی ییییی
کیفیت مکان و رضایت شهروندان اشتراک داشته و به آنها مرتبط است و به همین دالیل ،بهبود و ارتقای ساختار فض یا ی
تگ مانرب و ناراذ هههههری یرهش ناز   
شهر به منظور کیفیت زندگی و رضایتمندی سکونتی به یکی از اهداف اص سایس یل تت تت
تبدیل شده است .پیگیری این ه فد

رهش رد ه  مهم و گرزب یا ه ک اهروشک تختیاپ نوچم ه زا یریثک تیعمج 

شهروندان را در خود جای دادهاند و اثرات فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی گس و یلخاد ۀدرت

      

  

نراد یلمارف دددد ددددد ،از

اهمیت مضاعفی برخوردار است.
با وجود سابقه شهرنشینی طوالنی در ایران و همچنین سابقۀ بیش از  70سالۀ برنامهههری دم تروص هب یرهش یز

نننننّوّونننننن،

برخی از شهرها ،محلهها و مناطق شهری دارای مشکالت بسیاری در ساختار فضایی خود هستند که مش یرایسب تالک   
را به ویژه در حوزۀ رضایتمندی ساکنان آن به وجود آوردهاند .به گونهای که میتوان گفت ،در برخی از شه ناریا یاهر   
و به ویژه شهرهای بزرگ مانند تهران ،مناطق و محلهها به دالیل عدیدهای از ساختار فضایی ویژهای برخودار شدهاند که
اثرات متفاوت مثبت و منفی ،بر رضایتمندی سکونتی شهروندان آن منطقه دارند .در این میان ،منطقه  17ته هراومه نار   
از نظر جغرافیایی ،اقتصادی و سابقه شهری ،دارای جایگاه نسبتًاًا مهم و قابل توجهی در بین مناطق جنوبی شهر ب .تسا هدو

  

جایگاهی که آن را از دیگر مناطق متمایز ساخته است .احداث نخستین فرودگ هاگدورف( هقطنم نیا بونج رد روشک ها       
تآبادد ،ب و موینیمولآ رازا شفک و فیک رازاب     
قلعهمرغی) ،وجود بازارهای منطقهای و فرامنطقهای مانن زاب د ا فای لبم ر تتتت تتتت
امینالملک ،دسترسی مناسب به مرکز شهر ،نزدیکی به فرودگاه بینالمللی امام خمینییی ،مج غتشا و راک زکارم اب تروا ال      
مستقر در غرب تهران و وجود محدوده تجاری -مذهبی امامزاده حسن که نقش کارکردی ویژهای به آن بخشیده است.
با این حال ،امروزه منطقه  17تهران جزو مناطق قدیمی و کمتر توسعه یافتۀ تهران است .نتایج این پژوهش نشان داد که
ت ،کثرت ت
ت
یهاای خ امد تتی و گ غارف تاقوا نارذ تتت تتت
میزان رضایت کلی از منطقه در سطح پایینی قرار دارد .فقدان ک برا ررر 
کارگاهها و واحدهای تولیدی غیرضروری ،ریزدانگی ،فرسودگی و تراکم جمعیتی و س ایز ینامتخا دد ددد در باف قطنم ت ههههه،
همجواری كاربريهاي كارگاهي -صنعتي و انبارداری با بافت مسکونی ،انفصال کالبدی و گسس و تفاب رد یگت
معابر ،اهمیت این منطقه را از نظر رضایتمن ید

کبش ه    

ی در س اپ حط ئئئئئ ینی ق هداد رار و آن را به هقطنم کی ناونع      
س تنوک ی ی

حاشیهای معرفی مینماید .به طوری که ساکنان این منطقه اعالم کردند در صورت وجود ت ار هقطنم بسانم یلام ناو
ترک خواهند کرد .کما اینکه در حال حاضر نیز چنین اتفاقی را در منطقه شاهد هستیم و این منطقه گرفتاررر پدیدههای به
ی ،از روس رهش و اهات ه یا   
نام مهاجرت پلهای است .یعنی محل سکونت مهاجرینی شده است که به دلیل فق راکیب و ر یی یی
ی ،م تنوکس تد   
دیگر به این منطقه مهاجرت کردهاند .به دلیل ساختار فضایی ناکارآمد و کم ت ریدم یهجو ی رهش ت ییی ییی
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افراد و خانوارها در این منطقه بسیار کم بوده و اهالی به محض تقویت بنیه اقتصادی ،منطقه را به مقصد مکانه رتهب یا   
ترک میکنند و جای خود را به مهاجرین جدید میدهند .این مسأله در طوالنی مدت سبب عدم تشکیل هویت محلهههای
ق نش هک داد نا   
شده و ساکنان هیچگونه تعلقی را به محله و منطقه مسکونی خ  دنهاوخن دو د یقحت جیاتن هتبلا .تشا ققق ق قق قققققق
وضعیت تعلق به محله هنوز در حد قابل قبولی وجود دارد.
برای تحلیل چالشهای این منطقه ،اشاره به نتایج برخی از مطالعات مرتبط ،میتواند مفید باش  شهوژپ .د ش و یچلا
همکاران ( )5931نشان میدهد که ساکنان این منطقه از زندگی در آن احساس رضایت نداشته و دائمًاًا آن را با مناطق
ت ،تص اب مأوت یریو    
شمالی تهران مقایسه میکنند .تصویری که از منطقه  17در ذه انکاس ن ن  نآ  ن سا هتسب شق تتتتت تتتتت
   

احساس نابرابری و محرومیت نسبت به سایر مناطق برخوردار به ویژه ش ب قفاوت رد هجیتن نیا .تسا رهش لام ا    

ت،
یافتههای پژوهش حاضر قرار دارد .نتیجه مطالعه دیگری که توسط رضازاده و همک  نارا ( ( )1931انج دش ما ه سا  تتت تتت
نشان داد که برخی از عناصر ساختار فضایی منطقه  17مانند کیفیت کالبدی و میزان حضور و وجود فضاهای عمومی
  

بر پایداری محلهای و در نتیجه رضایتمندی سکونتی تأثیر مستقیمی دارند که مؤید یافتههای پژوهش حاض .تسا ر

همچنین پژوهش جهانگیری و همکاران ( )2 38 1که نشان میدهد منطقه  17به دالیل متعددی ،با مشکالت وسیعتری
نسبت به دیگر مناطق تهران مواجه است و این مش تالک

برحسب

تو
ت عبارتن ا د ززز :اعتیاد د ،ت کار ممم جمعیت ت
لوا ووویت ت

یبن رابود ییی
شلوغی ،درآمد پایین ،مشکالت ترافیکی ،بیکاری ،وضعیت نامناسب بهداشت محیط(به ویژه فاضالب) ،ب 
یش هک دو   
ی از صنایع و هواپیما .مالحظه می ی
ی ناش 
ی صوت 
و مفاسد اخالقی ،ناامنی و جرایم ،ساختار قدیمی ،و آلودگ 
بسیاری از مشکالت اشاره شده ،با یافتههای تحقیق حاضر همراستا بوده و به صورت مستقیم و غیرمستقیم به ساختار
شهری نیز مرتبطاند .زیرا بر اساس نتایج تحقیق ،سه م لؤ فه از پنج م لؤ فه ساختار شهری در منطقه ناکارآمد است.
از بین  6مشکل اصلی که ساکنان این منطقه در زندگی روزمرۀ خ هب تسد نآ اب دو

ننابیرگ ددددد دددددد 4 ،م و فعض هب درو

ناکارآمدی شبکه حمل و نقل مربوط است .به ویژه عبور شبکه ریلی از درون منطقه هن رب و نانکاس یتیاضران رب زو

   

شهای مجاور ش ششبکه ،ارزانت زا ر
روی قیمت زمینهای اطراف تأثیر منفی گذاشته است .به طوری که قیمت زمین در بخ 
یت هشیر تفگ ناو    
بخشهای بیرونی است که این مسأله ،تصور ذهنی نامطلوبی از منطقه ارائه نموده است .بنابراین ،می ی
بسیاری از مشکالت مربوط به نارضایتی سکونتی این منطقه به کارایی شبکه آمد و شد آن وابس ج ات .تسا هت ا هک یی

   

شلوغی و ازدحام جمعیت نیز در ارتباط با این عامل قابل تفسیر است .مجموع این عوامل ،باعث افت کیفیت زن رد یگد
منطقه شده و نارضایتی ساکنان را به دنبال دارد.
ی ،توجه  نانکاس رظن هب  ن شق رد ییازسب    
تمندی س تنوک ی ی
همانگونه که نتایج تحقیق نشان داد ،برای تقویت رضای 
یها دارد .از این رو:
اولویتبندی برنامهریز 
• بازنگری و اصالح برنامهها در خصوص پهنهبندی کاربری زمین در طرحهای جامع و تفصیلی به منظ یارقرب رو   
توزیع متوازن خدمات و امکانات در سطح منطق و کاهش غلبۀ کاربریهای تجاری بر کاربری مسکونی در منطقۀ 17
که میتواند منجر به حضور و تداوم حضور ساکنان شده و افزایش احساس تعلق به مکان را بدنبال داشته باشد.
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• با توجه به اینکه رابطه همبستگی نسبتًاًا قوی بین رضایتمندی سکونتی با کیفیتتت ش و لمح هکب

قن للللللل و مع ربا

منطقه وجود دارد ،پیشنهاد میشود طرح ارتقا کیفی هب یطابترا هکبش ت ع نننن ن ننننننوان نخس راک روتسد رد تیولوا نیت     
یتواند شامل موارد زیر باشد که توسط س ش دییأت زین نانکا ده     
برنامهریزی قرار گیرد .اقدامات عملی در این زمینه م 
است :تعریض گذرها و خیابانها ،احداث پلهای عابر هوایی و زیرزمینی و احداث ایستگاه مترو در منطقه ب هجوت ا   
به ضعف شدید دسترسی به مراکز کار و فعالیت تهران .این اقدامات در کوتاهم شیاسآ لقادح نیمأت بجوم تد      
یگردد.
برای ساکنان منطقه م 
با عنایت به اینکه رابطه همبستگی نسبتًاًا قوی بین رضایتمندی سکونتی با مطلوبیت تسهیالت شهری در منطقه  17وج دو
یش  رد هک دو ر ققحت یاتسا     
دارد ،همچنین با توجه به محروم بودن این منطقه از امکانات و تسهیالت شهری ،پیشنهاد می ی
عدالت اجتماعی این تسهیالت به مرور زمان تقویت شده و با اجرای طرحهایی مانند نوسازی بافته دوسرف یا هه ههه ،اح ثاد
فضاهای گذران اوقات فراغت و انتقال کاربریهای ناسازگار به خارج از شهر ،زمینه بهبود کیفیت محیطی در منطقه مهارف    
شود.
• با توجه به اینکه ساکنان از وجود نشانهها و عناصر نمادین منطقه راضی بوده و وجود آن را امری ض یارب یرور   
سکونت خود دانستهاند ،پیشنهاد میشود که تقویت لِاِا مانها و نشانههای هویت بخش شهری جزو اولویتهای ط حر
جامع و برنامههای شهرداری منطقه قرار گیرد.
• از آنجاییکه طرحهای جامع شهری مهمترین اب و تیاده راز

اظن یهدناماس مممم ممممممن رهش د ه و ا دومن نیرتراکشآ     

شهرس یا رد نیون یزا ر بوسحم نا م یییییییییی یشنو دد د ،برنامههری یوپ یز اااا ا ،مسمت رر ر ،منعط و ف

ایعقاو رب ینتبم تتتتتتتت ت ،در

تمامبرنامهریزی و طرحهای شهری به طور کلی و در منطقه  17به طور ویژه ،از اهمیت خاصی برخ هک تسا رادرو    
باید در برنامهریزیهای مسئوالن مد نظر قرار گیرد.
• با توجه به مهاجر پذیری منطقه و وجود مهاجرت پلهای در منطقه  ، 17ضرورت دارد میزان مه هب یدورو ترجا   
ی ،ک هب نینچمه و یدرکرا    
منطقه و خروجی از منطقه به طور دقیق رصد و پایش شود تا در برنامهریزیهای فض یا ی ی
لحاظ توزیع خدمات شهری مورد توجه برنامهریزان شهری قرار گیرد.
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Abstract
Nowadays, dynamism and Liveliness of each city is directly related to the construction
of urban space elements. One of the most decisive aspects of utility of city’s spatial
structure is awareness of citizens' residential satisfaction. This study which is practical
in terms of purpose; was evaluated the relationship between the spatial structure of
district 17 in Tehran and satisfaction of its inhabitants by descriptive-analytical
method and by utilizing library resources and survey method. The study population
included citizens which have experience of living more than 3 years in this region and
322 of them were selected through stratified random sampling method. The results
showed that the explanatory variables of "transport and road network quality" and "
urban facilities quality" are ineffective and also urban texture is reduced quality of life
and living in the region due to exhaustion, accumulation of population, too density of
buildings and lack of open spaces between them. So that, positive correlation between
residential satisfaction and quality of transportation networks as well as between
residential satisfaction and urban facilities was observed. The main causes of this
dissatisfaction can be pointed to psychological and security problems caused by
overcrowding and inefficiency of the transportation network in this area can be
mentioned. The results of the research show there was an inverse correlation between
residential satisfaction and the features of the urban texture.
Keywords: Spatial Structure, Residential Satisfaction, Tehran, District 17
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