
 

 
 
 
 

 

            شهر تهران( 3عه: منطقه )موردمطال شهری پایدار توسعه  و زندگی کیفیت
 

  قات، یتحق و علوم واحد ، یاسالم آزاد دانشگاه توسعه،  و اقتصاد شی گرا  ی شناسجامعه یدکتر ی دانشجو سجاد محمد یارزاده 

 ران ی ا  تهران،

 ایران ،  تهران واحد علوم و تحقیقات،    ، اسالمی ، دانشگاه آزاد   شناسی گروه جامعه   استاد  * مهرداد نوابخش

 تهران، ایران واحد علوم و تحقیقات،    ، شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی گروه جامعه   استاد  کلدی   علیرضا

 نوع مقاله: پژوهشی

 10/02/1399 پذیرش:  19/12/1398 دریافت:

این روند رو به رشد جمعیتی و البته کالبدی شهر و    داشته  صعودی  سیر  ایران  در  شهرنشینی  روند  اخیر  قرننیم  در  :چکیده

 پایدار  توسعه  اهداف  چارچوب  در  هاگروه  و  اقشار  همه  به  شهری  خدمات  ارائه  تا مناطق مختلف پایتخت در  شدهباعث    ،تهران

کیاد بار زندگی و باا ت  های کیفیت  بر اساس شاخص  تهران  ۳منطقه    مطالعهرو در این  اینرو گردند. ازجدی روبهمعضالت  با  

 تدوین ،یاکتشاف مطالعات انجام جهت یاسناد روشرویکرد شکوفایی شهری مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی از 

 ازتحقیاق    یآماار  هاایداده.  بهره گرفتاه شاد(  یکیالکترون  برداریشیف)  یبردارشیف  کیتکن  همراه  به  قیتحق  ینظر  مبانی

 کیاتکن از در نهایات و شادند لیاتحل بنادی وطبقه ،گردآوری تهران یشهردار و رانیا آمار مرکز  چون  مختلف  یهاسازمان

SWOT  تهران  ۳منطقه   نتایج نشان دادند  .شد  گرفته، بهره  ۳تهدیدات منطقه  ها و  ، ضعف، فرصتقوت  نقاط  ییشناسا  جهت

هاا بارای سااکنان باه کیفیت و سهولت دسترسی  ،فضای آموزشی کافی  ،سرانه باالی فضای سبزاز قبیل  رغم نقاط قوت  علی

محیطای باه های صاوتی و زیتاتانواع آلودگیجدی چون آمار باالی جرم و   مشکالتبا    ،های ارتباطیفضاهای عمومی و راه

 ای مواجه است. های فرامنطقهسبب وجود کاربری

 شهر تهران ۳، منطقه یفضای آموزش ،جرایم شهری  ،یعموم  یفضاها  ،امید به زندگی ،شهری  داریپا توسعه :واژگان کلیدی
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 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

 متاکن  و  نفاوس  عماومی  هایسرشماری  هایداده

 ایران  در  شهرنشینی  روند  اخیر  قرننیم  در  دهندمی  نشان

 جمعیات 1۳90 سال در کهطوریهب  ؛داشته  صعودی  سیر

 رفته  فراتر  کشور  جمعیت  کل  سومدو  مرز  از  ایران  شهری

 سرشاماری  نتاایج  طباق  . همچنین(1۳94،  فتحی)  است

 باا  قام  ، اساتان1۳95  ساال  در  متاکن  و  نفوس  عمومی

 بیشاترین  ،درصاد  9/9۳  باا  تهاران  استان  و  درصد  2/95

 انادداده  اختصاا   خاود  باه  را  کشاور  شهرنشینی  میزان

 تاوانمی  کاه  دالیلایجمله    از  (.1۳96  ایران،  آمار  مرکز)

بیاان   تهاران  اساتان  در  شهرنشینی  میزان  بودن  باال  برای

 آماایشعدم  دلیل  به  امکانات  ناعادالنه  و  نابرابر  توزیع  کرد

 اسااات پایتخااات در شااادید تمرکزگرایااای و سااارزمین

 تاا  شاده  موجب  امر  این.  (1۳81،  همکاران  و  پورافکاری)

 رتباه کشاور، استان برخوردارترین عنوان به  تهران  استان

 تارینبازر   عناوان  باه  و  داده  اختصاا   خود  را به  اول

 و  آموزشی  -فرهنگی  سیاسی، اقتصادی،  مرکز  و  شهرکالن

 شاده  خاار   جمعیت  از  انبوهیکشور،    درمانی  -بهداشتی

 دهااد جااای خااود در را کوچااک شااهرهای و روسااتاها از

 را  تهاران  شاهر  لهمت    این(.  1۳94،  همکاران  و  یاسوری)

 باا  توساعهدرحال  کشورهای  شهرهای  از  بتیاری  همچون

 متاکن  کمباود  بیکااری،  بااالی  نار   از قبیل  ؛مشکالتی

 هاایآلودگی  غیررسمی،  هایسکونتگاه  گتترس  مناسب،

 امکانات  و  منابع  عادالنه  توزیع  امکانعدم  و  محیطیزیتت

 ناامطلوب  پیامدهای  نباید از  که  است  کرده  مواجه  شهری

 و زادهسایاف) شد غافل التضمعاین  اجتماعی  و  فرهنگی

 شاهر  در  زنادگی  کیفیت  در این راستا(.  1۳92،  همکاران

 در  جادی  طاور  باهباید    که  است  متائلیجمله    از  ،تهران

 آنچاه  همه؛ زیرا  گیرد  صورت  کاربردی  مطالعات  آن  مورد

 ساط   غیرمتاتقیم  ،ماوارد  برخی  در  و  متتقیم  شد  بیان

 شاهر مختلاف محاالت و منااطق ساکنان کیفیت زندگی

 یک  در  زندگی  کیفیت.  دهندمی  قرار  ثیرت    تحت  را  تهران

 باه  پاساخگویی  در  شاهر  تواناایی  ساط   باه  وابتته  شهر

 سااکنان  روحای  و  جتامی  ذهنای،  نیازهای  و  هاخواسته

 در تالشای ،شهری زندگی کیفیت رویکرد در واقع و  است

 خادمات ارائاه  ساازیامکاان  و  ساالم  شهر  تحقق  راستای

 -رفاااهی بهداشااتی، خاادمات از اعاام) مطلااوب شااهری

 و  اقشاار  هماه  باه(  فرهنگای  و  ایمنی-تفریحی، حفاظتی

باشااد ماای پایاادار توسااعه اهااداف چااارچوب در هاااگااروه

 ایان حاضار حاال در  کاه(  1۳90  ،و همکااران  )رهنمایی

. اسات  مواجه  یبتیار  هایچالش  با  تهران  شهر  در  امکان

 زنادگی، کیفیات ملزوماات  از  یکی  گفت  توانمی  واقع  در

 کاهباشاد  مای  فاکتورهایی  شامل  و  است  محیطی  کیفیت

 تشااکیل محاای  از را انتااان مناادیرضااایت از بخشاای

 حا   و  آراماش  حا   امنیات،  حا   خود  با  و  دهندمی

 همکااران،  و  قالیباف)آورند  می  همراه  به  را  مکان  به  تعلق

 زناادگی کیفیاات (1992) 1گااوردن و پرافکاات(. 1۳90

 تعلاق  حا   و  محای   خوانایی  چون  متائلی  با  را  شهری

 آرا  در  موضاوع  ایان  و  دانتته  ارتباط  در  مکان  به  تاریخی

 قالب در و است بوده توجه  مورد  نیز(  1981)  2لینچ  کوین

 سارزندگی، شاامل کاه محیطای کیفیت اصلی  محورهای

 فااو   دو و اختیاار و نظاارت دسترساای، تناساب، معنای،

 .گرددمی مطرح  باشد،می  عدالت و  کارایی  معیار

 تهاران  شاهر  در  زنادگی  کیفیات  موضاوع  به  توجه

 ؛باشادمای تهاران شهر پایدار توسعه تحقق  در  مهم  امری

 شهروندی،  اجتماعی  رفاه  بهبود  انتانی،  پایدار  توسعه  زیرا

 از زناااادگی کیفیاااات و عمااااومی سااااالمت یارتقاااا

 آینادمای  حتااب  به  شهری  پایدار  توسعه  هایشرطپیش

 محاور  دو  بار  پایادار  توساعه.  (1۳9۳،  فاائقی  و  نوابخش)

 ایان  بار  و  است  استوار  اکوسیتتم  و  انتان  یعنی  ؛کلیدی

 تدوین  پایدار  توسعه  تحقق  منظوربه  که  هاییبرنامه  اساس

 در  و  بخشاند  ارتقا  را  انتان  زندگی  کیفیت  دبای  گردندمی

 نمایند حفظ را زمین کره تنوع  و  زیتت  قابلیت  حال  عین

 تحقیق این رو این از. (1۳89مبهوت،   و  مقدم  نژادداوری)

تهاران باه  ۳به بررسی شاخص کیفیت زندگی در منطقه 

پرداخته است.   شهر  این  یافتهتوسعه  مناطق  یکی از  عنوان

 
1- Profect & Gorden 

2- Kevin Lynch 
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 163 ااااااااااااااااااااااااااا ی اااااااکلد   رضایعل  ،مهرداد نوابخش  ارزاده،یسجاد محمد    /...  ی شهر   داریو توسعه پا  یزندگ  تیفیک

 تفکیاک عملکاردی  حاوزه  خاود دو  پهناه  در  منطقهاین  

 حااوزه و( ریزدانااه بافاات) متااکونی حااوزه شااامل؛ شااده

 ایان.  را داراسات(  دانه  درشت  بافت)  ایفرامنطقه  خدمات

 تتااهیالت و امکانااات از برخااورداری ساابب بااه منطقااه

 کارده  جلاب  خود  به  را  ایفرامنطقه  هایکاربری  ،مطلوب

 صاوتی  هایآلودگی  ترافیکی و  مشکالت  امر  این  که  ستا

 هماراه  باه  منطقاه  ایان  ساکنان  برای  را  محیطیزیتت  و

لذا هادف   ؛(1۳84  شاران،  مشاور  مهندسین)  است  داشته

کیفیت زندگی و   نقاط قوت و ضعفاین مطالعه شناسایی  

 ذکار باه الزم تهاران باوده اسات. ۳توسعه پایدار منطقه 

 عناوان  باه  زنادگی  کیفیات  شاخص  مطالعه  این  در  است

 برنامه  شهری  شکوفایی  نوآورانه  طرح  هایشاخص  از  یکی

 توساعه راساتای در کاه متحاد ملال  سازمان  بشر  اسکان

 و اسات گرفته قرار  نظر  مورد  گردیده  مطرح  شهرها  پایدار

 تعریاف  ،نوآوراناه  طارح  این  اساس  بر  آن  هایزیرشاخص

 اند.  شده

 

 پیشینه تحقیق  -2

 های خارجیالف( پژوهش

ای بااه بررساای کاشاات ( در مطالعااه2021) 1جااونز

درختااان شااهری باارای بهبااود کیفیاات زناادگی شااهری 

ایان موضاوع توجاه پرداخته است. وی در این تحقیق به  

توساعه   ،نموده است که اگرچه شاهرهای سراسار جهاان

فضاهای سبز در مقیاس وسیع را در دستورکار دارناد اماا 

ثیرات آن بر کیفیات   همچنان شکاف علمی در رابطه با ت

لذا این موضاوع را در شاهر نیویاور    ؛زندگی وجود دارد

مار امورد کنکاش قرار داده و نتیجه حاصل داللت بر این  

ساط    ،کااریهای جنگالپ  از اجرای برنامهداشته که  

له   رضایت فاردی از زنادگی افازایش داشاته و ایان متا

 یشااهر یکااارجنگل اسااتیس یباارا یمهماا یاماادهایپ 

   به همراه دارد.      یجهان

 
1- Jones 

 ای،در مطالعاااه (2019و همکااااران ) 2پیروزفااار

 قیااز طر یشاهر یدر فضاها  تیاز جرم و جنا  یریشگیپ 

. آنها در تحقیقشاان باه بررسی کردندرا    یطیمح  یطراح

 ،ینییتب یهاهیاز نظر یبرخاند که له توجه داشته  این مت

 موضاوع  نیاو باه ا  همتمرکاز شاد  یبر اختالالت اجتماع 

، گردناداختالالت از جامعه حذف    نیکه اگر ادارند  اشاره  

ایان خواهناد شاد. هادف  کن  شهیر  یجده طور  ب  میجرا

از مرکاز شاهر  نفعاانیذ دگاهیااز د  شاتریدر  ب  ،مطالعه

و باا اساتفاده از یاک روش   باشادمیدر لندن    کتتونیبر

اصاول مداخلاه   یاثربخشترکیبی )مصاحبه و پرسشنامه(  

را در بریکتااتون مااورد بررساای قاارار  ۳CPTED یدیااکل

کااه اقاادامات  یاز زماااندادنااد. تحقیااق آنهااا نشااان داد 

نار  جارم و   ،در شهر بریکتتون افزایش یافته  یامداخله

جنایت نیز کاهش یافتاه اسات. آنهاا همچناین باه ایان 

طول مدت اقامات و تارس از   نیبنتیجه دست یافتند که  

در   ییروشناهمچنین  .  وجود دارد  یمثبت  یجرم همبتتگ

 است. مهم   اریبت تیدر  امن

( بااه مطالعااه رابطااه 2018) 4برو  و بااورگرهااوگر

محور و رضایت از زندگی سااکنان سرمایه اجتماعی محله

اند. آنها با اساتفاده با توجه به ناهمگونی ساکنان پرداخته

ارتباط مثبت کوچک اما  ،از پایگاه داده شهر روتردام هلند

معناداری را بین سارمایه اجتمااعی مبتنای بار محلاه و 

سارمایه   نتایج نشان دادنادرضایت از زندگی پیدا کردند.  

محور بارای رضاایت از زنادگی سااکنان و اجتماعی محله

انتجام اجتماعی ضرورت دارد. اگرچه طبق مطالعات آنها 

هاای گاروهمحور در میاان اهمیت سرمایه اجتماعی محله

مختلف چون بازنشتتگان، افراد تحصیلکرده، افرادی کاه 

متفااوت   ،کنند، افراد مطلقاه یاا بیاوهدر رفاه زندگی می

 است. 

 
2 Piroozfar 
3 Crime Prevention Through Environmental 

Design  
4 Hoogerbrugge & Burger 
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در   ینقاش هنار عماوم  (6201)  1و محمد  یجاسم

 تیافیبهباود ک  در راساتای  ییمااال  یانداز شاهرهاچشم

 یهاااپاارو ه یبااه بررساا . آنهااامطالعااه کردنااد را یزناادگ

 پاوه،یشامل پنانگ، ا  یشهر مالز  پنجدر    یعموم  یهنرها

نتاایج نشاان   پرداختناد.کواالالمپور، شاه اعلم و جوهاور  

تر از شایب  یلایدر شاهرها خ  یعماوم  یکه هنرهاا  دادند

 ریث  سااکنان تا  یزندگ  تیفیتواند بر کیم  یجوانب کالبد

مکان   خیکند، تاریم  لیفرهنگ خا  را تجل؛ زیرا  گذاردب

عماوم ماردم  یبارا یبهتر امکانات و دینمایرا منعک  م

 تفااوتکاه    نادنشاان داد  نتایج  نیسازد. همچنیفراهم م

  ماردم و  یازهاایتفااوت در ن  دلیالباه    یعماوم  یهنرها

 یاست تا متخصصان شهر  ازین  از این روقرارگاه آنهاست.  

با هام   یبصر  یو متخصصان هنرها  یابا هنرمندان حرفه

ماردم فاراهم   یبهتر بارا  یزندگ   یدر تعامل بوده تا شرا

     گردد.

( در پژوهشی با عناوان 2001)  و همکاران  2آلنگین

ایان   ،«رویکردی چندجانبه به کیفیات زنادگی شاهری»

سانجش قارار   مورد بررسی ومفهوم را در شهر استانبول  

ها، مدلینگ کردن اولویت  ،این مطالعهدادند. هدف آنها از  

انتظارات و نیازهای ساکنین شهر استانبول با اساتفاده از 

رویکارد   زیاآنها ن  یراهبرد چندجانبه بود. رویکرد پژوهش

هاای سنجش کیفیت زندگی شهری با استفاده از شاخص

ن اشاامل متخصصاعینی با حضور یک گروه متخصاص )

از هااای ماارتب  بااا شااهر( بااود. هاار کاادام تماامی رشااته

ابعادی از کیفیت زندگی شهری که در شاهر   ،متخصصان

 پ اهمیت را داشت، تعیین کرده و س  نیاستانبول بیشتر

را   ییهااشااخص  ،به منظور سنجش هریک از ایان ابعااد

ها را باا تدوین نمودند. در ادامه، گروه این ابعاد و شاخص

و   کردنادگاذاری  دهای و ارزشجانباه وزنرویکردی چند

میزان اهمیت هر کادام را در جهات بااال رفاتن کیفیات 

زندگی شهری در شهر اساتانبول مشاخص کردناد. ابعااد 

 ،یکایزیف   یمحا  تیافیعبارت بودند از: ک  شدهمشخص  

 
1 Jasmi & Mohamad 
2  

 ،یاقتصاااد  یمحاا تیاافیک ،یاجتماااع   یمحاا تیاافیک

هاار کاادام  یحماال و نقاال و ارتباطااات کااه باارا تیاافیک

کااردن شاا ل  دایااپ . دیااگرد نیاایتع زیاان ییهاااشاااخهریز

 ریساا  انیادر م  تیااهم  زانیام  نیبا باالتر  ،بخشتیرضا

 .دیگرد نییتع ،یشهر  یزندگ تیفیموضوعات ک

 های داخلیب( پژوهش

ای عادالت مطالعاه  در  (1۳97بندرآباد و خلیجای )

اجتماعی در مناطق شاهری تبریاز را باا رویکارد توساعه 

نحوه   شناسایی  هدف از این تحقیق،.  بررسی کردندپایدار  

تعیاین   ،و چگونگی توزیع خدمات در مناطق شهر تبریاز

یافتگی عادالت کننده سط  توسعهمعیارهای اصلی تعریف

بخشای باه جریاان هاای تحار اجتماعی و ارائاه برناماه

برای شناسایی ابعاد گونااگون الت اجتماعی بوده است. عد

عدالت اجتماعی در مناطق شاهری تبریاز باا اساتفاده از 

 16، 1۳90آخاارین آمااار و اطالعااات مربااوط بااه سااال 

مؤلفه جمعیتی، کالبادی،  چهارشاخص گوناگون در قالب 

منطقااه،  10آموزشاای، بهداشااتی و درمااانی و در میااان 

گیاری از مادل نتایج آن با بهرهگرفت و    موردمطالعه قرار

توزیاع   نتایج نشاان دادناد  ارزیابی شد.  تحلیل خاکتتری

امکانات و خدمات در مناطق مختلف شهر تبریز متوازن و 

از لحاظ برخورداری از   6و    5  ،۳هماهنگ نبوده و مناطق  

باه ساایر منااطق در   مجموع امکانات و خادمات نتابت

 قرار دارند.  های یک تا سه رتبه

ای جامع ضامن بررسای ( در مطالعه1۳97بری )اک

های کیفیت زنادگی و رفااه در جهاان باه علاوم شاخص

در ایان   اسات.مرتب  با کیفیت زندگی نیز توجه داشاته  

 :شااملثر بار کیفیات زنادگی شاهری ؤعوامل مامطالعه  

 ،محاای  اجتماااعی ،محاای  فیزیکاای ،رضااایت فااردی

 ،وضااعیت سااالمتی ،فرهنگاای ،اجتماااعی -اقتصااادی

 بارای  . همچناینباشادمای  استقالل فاردیو    شخصیتی

و   ۳تعیین معیارهای اصلی کیفیت شهری به تئوری لیانچ

معیارهای مورد نظر وی در تعریف تئاوری شاکل خاوب 

 ،نظاارت  ،عادالت  ،کاارایی  ،معنای  دربرگیرنادهشهر کاه  

 
3  
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 کاردهاساتناد    باشادتناسب و دسترسای مای  ،سرزندگی

در  1سته مرسارؤات مپایان به ارائه نتایج تحقیقدر  است.  

شاهر و به استناد آن، رتباه کاالن  شدهاشاره    2017سال  

 199های کیفیت زندگی در جهاان  تهران از نظر شاخص

 باشد.  می

با استفاده از   ایدر مطالعه  (1۳96رحیمی و پازند )

هاای تحلیلی به بررسی و ارزیابی شاخص  -روش توصیفی

ابتادا باا اساتفاده از   پرداختند.شهر سالم در شهر کرمان  

های شاهر ساالم بار اسااس ای شاخصمطالعات کتابخانه

های معرفی شده از سوی سازمان جهانی بهداشت شاخص

های مشابه انجاام و تجربه چند کشور و همچنین پژوهش

ه در ایااران در ایاان زمینااه اسااتخرا  و در قالااب شااد

هااای پرسشاانامه میااان ساااکنین و کارشناسااان سااازمان

نفار  ۳84مرتب  در شهر کرمان توزیع شد. جامعه آماری 

 SPSS افازاراز نارم ها با اساتفادهدادهتخمین زده شد. 

دهاد . نتایج ایان تحقیاق نشاان مایوتحلیل شدندتجزیه

هاای دیدگاه ساکنان و کارشناسان از جنبهشهر کرمان از  

و زیباایی شاهر از   ،آساایش  ،بهداشات عماومی،  سالمتی

استانداردهای شهر سالم فاصله دارد اما به لحااظ امنیات 

به استانداردهای شهر سالم نزدیاک اسات. لاذا محققاان 

راهکارهایی را برای نزدیک شدن به اساتانداردهای شاهر 

ز آنهاا عبارتناد از: تشاکیل که برخای ا  کردندسالم ارائه  

نظارت و کنتارل   ،اداره سالمت در شهرداری شهر کرمان

وساازها در شاهر تر شاهرداری بار سااختبهتر و مناسب

توزیاع  ،خصو  در بافت فرسوده و مناطق حاشیه شهرهب

طق کرمان متناسب باا متناسب فضای سبز شهری در منا

  توزیع جمعیت.

 یقااای باااهدر تحق (1۳95لطیفااای و همکااااران )

خیازی جارم  بارثیرگاذار    تارین عوامال تبندی مهمرتبه

باا تمرکاز بار رویکارد شهر تهاران   17در منطقه  شهری  

بر اساس نظر کارشناسان از میان   پرداختند.توسعه پایدار  

عامل شناسایی شده، چهار عامل کاه دارای کمتارین   24

بنادی اهمیت بودند، حاذف شادند و ساپ  بارای رتباه

 
1  

ای تهیاه و در باین افاراد مختلاف در عوامل، پرسشانامه

هاای داده  و  باه صاورت تصاادفی توزیاع شاد  17منطقه  

عوامال  .تحلیال شادندافزار  با استفاده از نرمآمده  دستبه

ثیرگااذار در   رین عواماال تتاااقتصااادی بااه عنااوان مهاام

در پایاان بار مبناای   شادند.  شاناختهخیزی شهری  جرم

هاای دولتای از جملاه های پژوهش نقاش دساتگاهیافته

ها و نهادهاای دولتای دخیال در امار مادیریت شهرداری

شهری ماورد توجاه قارار گرفات و گتاترش تتاهیالت 

هااای اقتصااادی، گتااترش ساااختشااهری، توسااعه زیر

   .فردی پیشنهاد شد های عمومی وآموزش

توساعه   ،یادر مطالعه  (1۳92)  یو صفرآباد  ییتقوا

آن را در شهرسااتان  ثر باارؤو عواماال ماا یشااهر داریااپا

نقاش   یآنان بررس  یدیهدف کل  .بررسی کردندکرمانشاه  

بوده است.   داریدر تحقق اهداف توسعه پا  یشهر  تیریمد

 کیاااو تکن یاز روش کتابخاناااه ا قشاااانیآنهاااا در تحق

هاا بهاره بارده و از داده  یآورجماع  رپرسشنامه به منظو

 یهااشناخت عامل  یبرا  یعامل  لیو تحل  یروش کدگذار

در  آنهاااند. استفاده کرده یشهر یداریاثرگذار بر پا  یاصل

و  یشاهر تیریرابطاه ماد  دار باودنبر معنا  جینتا  یابیارز

 یرا فااکتور  یداشته و سالمت شاهر  دیک  ت  داریتوسعه پا

 از قبیال:  ییهااشااخصریباا ز  یشاهر  یداریامهم در پا

در شهر،   نظم  ،یخدمات بهداشت  ،یکیکاهش حوادث تراف

 اند.  ... مطرح نموده و  یو مال  یجان تیامن شهر،  یزگیپاک

 ای(در مطالعااه1۳90جاااجرمی و محماادیارزاده )

هاای ضمن تعریف مفهوم توسعه پایادار باه ارائاه ماال 

هاای روش در ایان مطالعاه ازاناد. توسعه پایدار پرداختاه

های آیناده برداری از اکوسیتتم که نتالناپایدار در بهره

نماید اشاره داشاته و برداری از آن تهدید میرا برای بهره

دلیاال مطاارح شاادن مبحااث پایااداری را ایاان موضااوع 

حلی که مبتنی بر اندیشاه هر راه  به اعتقاد آنهاد.  اندانتته

 ،محیطایبار ساه رکان زیتات  بایادتوسعه پایدار باشاد  

 منشا  اجتماعی و اقتصادی استوار گاردد. توساعه پایادار  

مندی فردی و جمعی است که اقدام بارای رضایت  ،شادی

کتب   ،گردد: پیروی از عقل سلیمآن شامل سه سط  می
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به دست گرفتن ابتکار عمل. همچناین   ،دانش و اطالعات

های مختلف در خالل رواب  میان فرهنگ  ،مطالعهاین  در  

های مهاجرت گردشگری و مصارف را ماورد توجاه پدیده

قرار داده و از نوعی بحران اجتمااعی در نتیجاه ابهاام در 

های جدیاد روابا  و سااختارهای اجتمااعی تعریف گونه

 اند.          صحبت نموده

عملکاارد  ریث  ( بااه مطالعااه تاا1۳92) یتانعنابتاا

شاهروندان باا   یزنادگ  تیفیک  یبر ارتقا  یشهر  تیریمد

 قیاگلبهار پرداختاه اسات. روش تحق  دیشهر جد  یبررس

پرسشنامه   لهیها به وسبوده و داده  یفتوصی  -  یلیتحل  یو

دهد رابطاه ینشان م  یو  قیتحق  جیاند. نتاشده  یگردآور

و   یذهن  تیفیبا ک  یشهر  تیریعملکرد مد  نیب  یمعنادار

وجااود دارد )بااا توجااه بااه نظاار  یشااهر یزناادگ یناایع 

لاذا ؛  شاده(  یپرسشنامه گاردآور  قیشهروندان که از طر

در شاهر   یزنادگ  تیفیک  یارتقا  یبرا  ییمحقق راهکارها

 هیاگلبهار ارائه داده که عبارتناد از: گتاترش روح  دیجد

 تبه واسطه مشاارک  یو اعتماد اجتماع   یدواریو ام  یشاد

مراکاز   جاادیا  ،یو منظر شهر  مایس  یباسازیشهروندان، ز

 شیافازا  یهاا باراسااختریز  تیاتقو  ،یو ورزش  یحیتفر

 یارتقااا در نهایااتدر شااهروندان و  یاز زناادگ تیرضااا

 آنان.    یزندگ تیفیک

از (کیفیت زندگی شهری و برخای  1۳91نوابخش )

را در شهر کرمانشااه مطالعاه   ثر بر آنؤعوامل اجتماعی م

پیمایشای باوده و از تکنیاک   ،. ناوع مطالعاهکرده اسات

ها استفاده شده است. بار آوری دادهپرسشنامه برای جمع

دو بعد عینی و ذهنای بارای   ،اساس مبانی نظری تحقیق

 ،و باارای هاار بعاادگرفتااه شااد کیفیاات زناادگی در نظاار 

نتاایج حاصال از .  بررسی شده اساتهایی تعریف و  لفهؤم

این مطالعه نشان داده که در بعاد عینای ساط  کیفیات 

تر بوده است اما زندگی در شهر کرمانشاه از متوس  پایین

کیفیت زندگی شهروندان شهر کرمانشاه از   ،در بعد ذهنی

-سط  متوس  باالتر بوده است. پیرو این تحقیق سرمایه

گی کیفیات زناد  یهای مهام در ارتقاالفهؤم  اجتماعی از

، هاای کااهش فقاردر راساتای برناماه  بایادباشد کاه  می

های اجتماعی و افازایش رفااه ها و آسیبکاهش نابرابری

 گذران اجتماعی قرار گیرد.  مورد توجه سیاست

 

 مبانی نظری  -3

مفهااومی  ،از آنجااا کااه مفهااوم کیفیاات زناادگی

ای تلقای رشاتهاماری میاان  آنمطالعه    ،چندوجهی است

هاای علمای پردازان در حاوزهنظریه  این رو  گردد و ازمی

هااای آن از خصااو  ایاان مفهااوم و شاااخصمختلااف در

 های متناوعی را بیاانهای دور تا به امروز دیدگاهگذشته

و   ارساطو  ،کنکااش در آرا  افالطاون  برای مثالاند.  کرده

دهد، کیفیت زنادگی سااکنان شاهرها از فارابی نشان می

به عناوان شاخصای مهام در آن زمان مورد توجه بوده و  

شاده فاضله یا آرمانشهر در نظر گرفته مای  تعریف مدینه

ارساطو یکای از  ،(1۳85پیارو فکاوهی )به اعتقااد  است.  

هاای شاهری را امکاان ایجااد ترین اهداف سکونتگاهعالی

دانتته کاه منظاور زندگی سعادتمند برای شهروندان می

یی وی از زناادگی سااعادتمند حااالتی بااوده کااه شااکوفا

فیزیکی، ذهنی و عااطفی را در یاک شاهروند باه هماراه 

و همکااران  پاورگنجاینظار داشته باشد. همچنین طبق 

فارابی باالترین هدف در زندگی بشر را رسایدن   ،(1۳9۳)

دانتت که به وسیله تعااون به سعادت مادی و معنوی می

گردد. لذا نظریاات فاارابی در در شهر و عدالت محقق می

 گرایاناه باوده و مدیناهاضاله بتایار آرماانف  مورد مدینه

فاضله او مصدا  اتوپیا در زبان انگلیتی است که تومااس 

توماس مور   یرا مطرح نمود. اتوپیا  مور برای اولین بار آن

عدالتی وجود ندارد و سراسر خوشبختی است و در آن بی

دموکراتیک اسات   تشکیالت اداری و سیاسی اتوپیا کامالً

انداز بتیار دوری چشم،  بررسی این آرا   (.1۳97)اکبری،  

هاا را باه ذهان 21از مفهوم توسعه پایدار شهری در قرن 

 سازد.  یمتبادر م

مطالعاات در خصاو    ،(1۳97اکباری )به اعتقااد  

کیفیات  1970دهد که تاا دهاه کیفیت زندگی نشان می

ماادی و پیامادهای رشاد اقتصاادی   هایزندگی با انگاره

در   1990تاا    1970شاده اسات اماا از دهاه  تعریف مای
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نتیجه ظهور آثار منفی حاصل از رشاد اقتصاادی از یاک 

طرف و پیدایش پارادایم توساعه پایادار شاهری از ساوی 

حفاظ مناابع   :کیفیت زنادگی باه مبااحثی مانناد  ،دیگر

دهاه   زیتت نزدیک گردیده و در ادامه ازطبیعی و محی 

کید نموده   های اجتماعی تکیفیت زندگی بر سازه  1990

کاه در راساتای   1990هاای دهاه  ترین نظریهاست. مهم

 -کیفیت زندگی ساکنان شهرها با رویکرد شاهری  یارتقا

اجتماعی مطرح گردیده است عبارتند از: نظریه شهر قابل 

نظریاه شاهر چنادفرهنگی   ،(1981زیتت )پارس ماان،  

 ،(1984نظریه شهر سالم )دوهال،    ،(1988)ساندرهو ،  

( و نظریاه شاهر 1997نظریه شهر امان )او  و تیازدل،  

هاای (. همچناین در ساال1998،  داشتنی )ناصاردوست

اخیر رویکردهای مختلفی برای کاربردی نماودن مفهاوم 

کیفیت زندگی و در راستای اهداف توسعه هازاره مطارح 

بارتناد ( این رویکردهاا ع 2002شده است که طبق نول )

کاه توسا  جاان درینوساکی و  از: رویکرد اساکاندیناوی

هاای لفاهؤریچارد تیتموس مطرح گردیده و بیشاتر بار م

عینی کیفیت زندگی توجه داشاته اسات. دیگار رویکارد 

هاای ذهنای کید بار شااخص  امریکایی است، با ت  رویکرد

رویکاارد آلمااانی، بااه عنااوان  کیفیاات زناادگی و نهایتاااً

ینی و ذهنی کیفیت زندگی را با هام رویکردی که ابعاد ع 

 ترکیب نموده است.

 تیاافیک ،(2018) گااارائو و پاااونپیاارو بااه اعتقاااد 

موضااوع  کیاا تااوانماای را یدر مناااطق شااهر یزناادگ

مجموعاه   و  دانتات  یمتخصصان شاهر  یبرا  کیاستراتژ

 داریاتوساعه پا  یبرا  توانمی  را  ییفاکتورهاریفاکتورها و ز

 تیافیک ی اصالی آن،از فاکتورهاا یکیکه داشت  نظر    در

ناشای از   یصاوت  یآلاودگ  یفاکتورهاریز  که  است  یزندگ

و   یریپاذتاتیهاوا، متاکن، ز  یآلاودگ  ،ترافیک شهری

هاا تیوجود فضا خدمات و فعال  ،یعموم  یفضاها  یداریپا

در هماین راساتا گاردد.  را شامل می  یتشو خدمات بهدا

آموزش شهروندی را از کیفیت زندگی و توساعه   تواننمی

؛ زیارا پایدار شهری منفک نماود و آنارا نادیاده انگاشات

باین آمااوزش  ،(1۳99آرایااش و شایخی ) براسااس نظار

هاای توساعه پایادار شاهری رابطاه شهروندی و شااخص

وجاه مثبت و معناداری وجاود دارد. بار هماین اسااس ت

، اقتصاادی و شهروندان به حوزه های فرهنگی، اجتمااعی

ثیر   است. به عباارتی میازان تا  مل  تمحیطی قابل  زیتت

هااای آمااوزش شااهروندی در دسااتیابی بااه شاااخص

هاای توساعه شااخهمحیطی )به عنوان یکی از زیارزیتت

پایدار شهری( توجه بیشاتر باه نظافات عماومی شاهر و 

و تفکیک زباله و البته توجه هر چاه   آوریهای جمعروش

بیشتر به حفظ و نگهداری فضااهای سابز شاهری اسات. 

ثیری کااه آمااوزش شااهروندی در تشااویق   همچنااین تاا

هااای اجتماااعی و افاازایش شااهروندان باارای مشااارکت

غیرقابل انکار و از فاکتورهاای   ،پذیری آنها داردمتئولیت

کیفیاات زناادگی شااهروندان و افاازایش  یمهاام ارتقااا

   ضایتمندی آنها است. ر

( اگاار چااه 2020لئااو لاای )نظاار همچنااین طبااق 

هاای ها به عناوان یکای از شاخصاهفضاهای سبز و پار 

شااود و باارای سااالمت و کیفیاات زناادگی تعریااف ماای

تندرسااتی شااهروندان ضااروری هتااتند امااا یکاای از 

مورد توجاه قرارگیارد، توجاه باه دزیرفاکتورهایی که بایا

ساااماندهی آنهاساات لااذا از هااای فرهنگاای در تفاااوت

های تحقاق کیفیات زنادگی سااکنان توجاه باه ضرورت

( در جمعیتی و رفتااریهای غیرکالبدی )ویژگیهای  جنبه

 باشد.   های شهری میریزیبرنامه

هاایی کاه در راساتای روزتارین دیادگاهیکی از باه

تحقق توسعه پایدار شهری و ارتقا کیفیت زندگی ساکنان 

رویکرد شکوفایی شاهری باه عناوان شهرها مطرح شده،  

مطالعااه نگاار و یکپارچااه اساات. پیاارو یااک رویکاارد کاال

 یناوع   یشاهر  ییشاکوفا  ،(1۳95محتشمی و همکاران )

 ،یانتاان  یهااتیاست که به فعال  یساخت و ساز اجتماع 

ی طیبه عمد و آگاهانه، در شارا  یی. شکوفابخشدیم  کالبد

بازر  و  اسیاچاه در مق  ،یدر هر زمان و مکان  طرفانهیب

مفهاوم   نیا. اکندیبه ساخت و ساز م  شروع  چه کوچک،

داشاته   دیاتول  توانندیکه شهرها چگونه م  کندیم  یبررس

باه   توانادیما  دیاتول  نیاا  یایامزایاق  باشند و از چه طر
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تفکار   نیا.  شود  میشهروندانش تقت  نیعادالنه ب  یوهایش

 ،یاجتمااع   روابا   حااکم باودن  ،یمتضمن رشد اقتصااد

بر اساس   .باشدیبهتر م  یزندگ  تیفیو ک  یطیمح  یداریپا

را ارتقااا  یزناادگ تیاافیکااه ک ییشااهرها ایاان رویکاارد،

خواهناد را تجربه    تیاز موفق  یباالتر  یهاسط   دهندیم

از جمله   یاجتماع   یشکوفا خدمات ضرور  یشهرهانمود.  

را به نحو مطلاوب   تیو امن  یسرگرم  ،یسالمت  الت،یتحص

 لیپتانت  یتمام  دنزتا شهروندان را قادر سا  نمایندارائه می

 طورنیتوسعه بخشند. هم  یفکر  تیخود را با توسعه ظرف

دهناد. مایپرباار ساو     و  ساالم  یزندگ  آنان را به سمت

((Bonaiuto et al., 2015. 

 

 روش تحقیق  -4

 .نظر بوده اساتدم استراتژی موردیدر این مطالعه 

 امکاان ماوردی استراتژی برجتته ویژگی(  1997)  تلی 

 ایان  از.  است  آن  در  چندوجهی  هایتحلیل  وتجزیه  انجام

 نگارکال  و  عمیاق  پژوهش  کهزمانی  موردی  استراتژی  رو

 توانادمی  صرفه  به  و  الایده  استراتژی  یک  است  نیاز  مورد

 کاه  دهادمای  را  امکاان  ایان  محقاق  به  آنکه  ضمن  باشد

 حتب  بر  مختلف  اطالعاتی  منابع  از  را  نیاز  مورد  هایداده

 را  هااداده  اعتباربخشی  امر  این  که  آورد  به دست  ضرورت

 را  ماوردی  اساتراتژی  حاضر  تحقیق  لذا.  نمایدمی  تتهیل

اسانادی  هاا از روشو به منظاور گاردآوری داده  برگزیده

 روش  مطالعاه  ایان  آغاازین  هایگام  بهره گرفته است. در

 چارچوب  انتخاب  اکتشافی،  مطالعات  انجام  جهت  اسنادی

 برداریفیش) برداریفیش تکنیک همراه به تحقیق  نظری

 فرایند  ادامه  در.  گرفت  قرار  برداریبهره  مورد(  الکترونیکی

 آمااری  هایداده  آوریجمع  منظوربه  روش  این  از  تحقیق

ایران و شاهرداری   آمار  مرکز  چون  مختلف  هایسازمان  از

 و  دایمون  اعتقاد  به  است،  ذکر  قابل.  گردید  استفاده  تهران

 کاه  اسات  ایان  اسنادی  روش  مزایای  از(  2005)  هالووی

 پیراماون  تفتیری  وکاوش  زمانی  بازه  از  رفتن  فراتر  امکان

 .ساازدمای  فاراهم  محقاق  بارای  را  مطالعاه  مورد  موضوع

اساناد و  از حاصال هاایداده تحلیال و تجزیاه  منظاوربه

از  ۳تحلیل وضع موجود منطقاه  و مدار  گردآوری شده

ت استفاده شد. بر ایان اسااس اروش تحلیل راهبردی سو

شناسااایی و  ،هااا و تهدیاادهاهااا، فرصااتهااا، ضااعفقااوت

شاامل راهکارهاای پیشانهادی بارای راهبردهای مناسب  

های برداری از فرصتاستفاده مطلوب از نقاط قوت و بهره

راهکارهاای اجرایای بارای رفاع نقااط و    (SO)روی  پیش

( ارائاه WOهاا )بارداری بهیناه از فرصاتضعف و بهاره

 تناوع  راهبارد  تحقیاقهمچنین در ادامه فرایناد    .گردید

(ST)  ترین نقاط قوت برای مقابله به منظور شناسایی مهم

( بارای باه WTو همچنین راهبارد تادافعی )با تهدیدها  

حداقل رساندن نقاط ضعف و مواجهاه باا تهدیادها آورده 

   شد.

 محدوده موردمطالعه

 شاهر  منطقه  22  از  یکی  تهران  شهرداری  ۳  منطقه

 شاده  واقاع  شاهر  شارقیشمال  پهناه  در  که  است  تهران

 منطقاه  با  شر    از  ،1  منطقه  با  شمال  از  منطقه  این.  است

 ،2 منطقااه بااا غاارب از و ،7 و 6 منطقااه بااا جنااوب از ،4

 بار  باال   متاحتی  ۳  منطقه  پهنه.  است  جوارهم  و  مرزهم

 در.  اسات  محله  11  و  ناحیه  6  دارای  و  دارد  هکتار  2945

 شاامل  شاده  تفکیاک  عملکردی  حوزه  دو  ۳  منطقه  پهنه

. دارناد  وجود  ایفرامنطقه  خدمات  حوزه  و  متکونی  حوزه

 دارد  دانهدرشات  باافتی  کاه  ایفرامنطقاه  خادمات  حوزه

 ۳ منطقااه واقااع، در. اساات شااهری مجموعااه دو شااامل

 سااهولت مکااانی، موقعیاات علاات بااه تهااران شااهرداری

 از  بتایاری  داشتن  نتبی  مزیت  از  برخورداری  دسترسی،

 داراسات  را  شرایطی...    و  شهری  برتر  تتهیالت  و  امکانات

 و  ایفرامنطقاه  هاایکاربری  از  بتایاری  جلب  موجب  که

. اسات  شاده  منطقاه  داخل  در  فعالیتی  واحدهای  استقرار

 در  کاه  شهری  و  ایفرامنطقه  هایکاربری  اراضی  متاحت

 جزهب.  باشدمی  هکتار  509  معادل  اندیافته  استقرار  منطقه

 تحات  ۳  منطقه  اراضی  مابقی  تقریباً  ایفرامنطقه  خدمات
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 169 ااااااااااااااااااااااااااا ی اااااااکلد   رضایعل  ،مهرداد نوابخش  ارزاده،یسجاد محمد    /...  ی شهر   داریو توسعه پا  یزندگ  تیفیک

 (.1۳84 شاران،  مشاور مهندسین)است  (مرتباه  کوتاه  و  مرتبه  بلند  شامل)  متکونی  حوزه  پوشش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر تهران  دیجد یبنددر منطقه 3منطقه   تیموقع -1نقشه 

 (1384، ان مشاور شار نی )مهندسمنبع: 
 

 تهران   3جمعیت و خانوار در متطقه  -1جدول 

 جمعیت و خانوار 

 جمع مرد زن  خانوار 

106046 165491 148621 ۳14112 

 ( 1390)سازمان فناوری و اطالعات شهرداری تهران،   :منبع

 جدول2- کاربری اراضی منطقه  3 تهران  
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 های تحقیقیافته  -5

 امید زندگی در بدو تولد 

 حرکاات رونااد بررساای معیارهااای از یکاای امااروزه

 ساالمت نظام برنامه  ارزیابی  پایدار  توسعه  سوی  به  شهرها

 کنتاارل باارای الزم مااداخالت هااایاولویاات تعیااین و

 چاون  پارامترهاایی  واساطههب  سالمت  یارتقا  و  هابیماری

مطالعاه  طباق.  باشادمای  تولاد  بادو  در  زنادگی  باه  امید

 بادو  در  زندگی  به  امید  ،(2002)  جهانی  بهداشت  سازمان

 کنار  در  که  است  جامعه  سالمت  هایشاخص  از  یکی  تولد

 میازان و ملای ناخاالص تولیاد  سرانه،  درآمد  هایشاخص

 برناماه  اسااس  بار  همچناین.  گارددمی  مطرح  تحصیالت

 باه  امیاد(  2012-2011)  متحد  ملل  سازمان  بشر  اسکان

 کیفیات  هاایزیرشااخص  از  یکای  تولاد،  بادو  در  زندگی

 نظار  در  شاهری  شاکوفایی  تحقاق  برای  که  است  زندگی

 میاانگین  زنادگی  باه  امیاد  از  منظاور  و  شاودمای  گرفته

 کناد، زنادگی  نوزاد  یک  رودمی  انتظار  که  است  هاییسال

 دوره  یاک  و  خا   سن  یک  در  ومیرمر   نر   بر  مشروط

 تولاد  بادو  در  زنادگی  باه  امید  عبارتی  به.  مشخص  زمانی

 از  شاخص  رودمای  انتظاار  کاه  اسات  هااییسال  متوس 

 شاارای  از عمااده طااور بااه و کنااد زناادگی تولااد هنگااام

 ایان.  پاذیردمی  ثیر  ت  فرد   نتیکی  هایویژگی  و  اجتماعی

 یاک  باه  متعلق  افراد  از  یک  هر  که  دهدمی  نشان  شاخص

 ساال  چناد  متوسا   طاور  به  زندگی  پایان  تا  معین  نتل

 است  ذکر  قابل(.  1۳97  مرکزآمارایران،)  کرد  خواهند  عمر

 مختلف عوامل  از  یندیابر  تولد  بدو  در  زندگی  به  امید  نر 

 گرفتااه نظاار در محیطاایزیتاات و اجتماااعی اقتصااادی،

 ساالمت  اصالی  نماگر  عنوان  به  را  آن  رو  این  از  و  شودمی

 همکاران،  و  بازخانه  طاهری)  گیرندمی  نظر  در  جامعه  یک

1۳94.) 

 

 1389تهران در سال  3امید به زندگی در بدو تولد در منطقه   -3جدول

 امید به زندگی  

 مرد و زن مرد زن 

5/79 9/75 7/77 

 (1394منبع: )مخیری و همکاران،                                                
 

همانطور که در جدول آمده است امیاد زنادگی در 

تهران عباارت اسات از   ۳تولد برای مردان در منطقه  بدو  

 5/79تهران به قارار   ۳سال و برای زنان در منطقه    9/75

بوده است. همانطور که مشاخص اسات میازان امیاد باه 

زندگی در زنان بیشاتر از ماردان اسات. طباق آمارهاای 

منتشر شده توس  مرکز آمار ایران در طی سه دهه اخیر 

داشاات و دسترساای بهتاار سااط  به یبااه ساابب ارتقااا

خصااو  مااادران بااه امکانااات و خاادمات هشااهروندان باا

بهداشتی امید به زندگی افزایش داشته است. در گذشاته 

امید به زندگی در زناان باه سابب خطرهاای باارداری و 

زایمااان بتاایار پااایین بااوده اساات کااه امااروز بااه ساابب 

در اثر   ومیرمر دسترسی به امکانات و خدمات بهتر نر   

ان کاهش داشاته و البتاه افازایش آگااهی و توساعه زایم

های پزشاکی و داروساازی و ...  در ایان رابطاه  یتکنولو

 غیرقابل انکار است.  

  ومیرمرگ میزان

 و  ساالمت  ساط   ارزیابی  هایشاخص  از  دیگر  یکی

 میازان  پایدار،  توسعه  اهداف  به  رسیدن  در  جوامع  جایگاه

 ساط   باا  نزدیکای  رابطاه  در  کاه  است  نوزدان  ومیرمر 

 ساواد  میازان  بهداشاتی،  امکاناات  و  خدمات  به  دسترسی

 خلخالی)  دارد  خانواده  رفاهی  و  اقتصادی  شرای   و  والدین

 میازان  آمده  دست  به  هایداده  طبق  (.1۳8۳  همکاران،  و

 با است برابر 1۳89 درسال  تهران  ۳  منطقه  در  ومیر  مر 

 ماورد  1474  باا  اسات  برابر  1۳90  درسال  و  مورد  1۳8۳

 ایان  در  یکتاال  طای  را  ومیرمر   افزایش  آمارها  این  که

 میزان  ،حاصله  آمار  طبق  همچنین.  دهندمی  نشان  منطقه
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 اما  بوده  زنان  از  بیشتر  مردان  در  سال  دو  هر  در  ومیرمر 

 ساال  باا  مقایتاه  در  1۳90  ساال  در  ناوزادان  ومیرمر 

 داشاتن  نظر  در  با.  است  داشته  چشمگیری  کاهش  1۳89

 باه  توانادمای  ناوزدان  ومیرمر   کاهش  ،موارد بیان شده

 رساانیخادمت  ساالمت،  نظاام  بهباود  از  اینشانه  عنوان

 کودکاااان، و زناااان باااه جامعاااه درماااانی -بهداشاااتی

 قلماداد  نوزادانشاان  از  مراقبت  برای  والدین  توانمندسازی

 .گردد
 

 تهران   3در منطقه  1390و  1389در سالهای  ومیرمرگ میزان  -4جدول

 

 

 

 

 (378، ص1390)سازمان فناوری و اطالعات شهرداری تهران،  منبع: 
 

 سواد و آموزش

 باا  یتنگااتنگ  ارتبااط  در  پارورش  و  آموزش  توسعه

 و(  انتاانی  سارمایه)  دیادهآماوزش  انتانی  نیروی  یارتقا

 توساعه،کوچک  و  بازر   صانایع  علاوم،  توسعه  همچنین

 از  یکای  رو  ایان  از.  اسات  فرهنگای  و  اجتماعی  اقتصادی،

 کشاورهای  خصاو هبا  کشاورها  کاه  اقداماتی  ترینمهم

 گذاریسارمایه دهناد  قارار  توجه  مورد  باید  توسعهدرحال

 مااهر  انتانی  نیروی  تربیت  و  آموزشی  فضاهای  توسعه  در

 یاک در توساعه تحقاق بارای اصوالً. باشدمی متخصص  و

 تحکایم  جامعاه  در  را  توساعه  فکری  هایپایه  باید  جامعه

 برآماد  شرای   واجد  انتانی  نیروی  مین  ت  پی  در  و  بخشید

 مطالعاه ایان در اسااس ایان بر(.  1۳96  احمدی،  و  پرند)

 تهااران ۳ منطقااه در دایاار هااایکااالس و ماادارس آمااار

 شاامل؛  ماذکور  منطقه  آمار  آن  طبق  که  گردید  گردآوری

 مدرساه  110  و  راهنمایی  مدرسه  7۳  ابتدایی  مدرسه  95

 هار هاایکاالس تعاداد و  اسات  1۳92  سال  در  متوسطه

 طباق.     887  ،۳20  ،851  :از  عبارتناد  ترتیاب  باه  مقطع

 مقطاع  در  دایار  هاایکاالس  مجماوع  آمده  دستبه  آمار

 در  20298  :از  ساتا  عبارت  تهران  شهر  سط   در  ابتدایی

  14168  دبیرساتان  مقطاع  در  و  7084  راهنماایی  مقطع

 ایان  داشتن  نظر  در  با(.  21  و  20  مناطق  احتتاب  بدون)

 ابتاادایی، هااایکااالس درصااد 1/4 گفاات تااوانمی آمااار

 هاایکالس  درصد  2/6  و  راهنمایی  هایکالس  درصد5/4

 .اندگردیده واقع ۳ منطقه در تهران شهر متوسطه

 

 تهران  3درمنطقه  وکالس دایر آمار مدرسه -5جدول

 
 

 

 ( 1392)سازمان فناوری و اطالعات شهرداری تهران،  منبع: 
 

 تهران  3  درمنطقه( بزرگسال بدون)  آموزان  دانش آمار -6جدول

 

 

 

 

 

 ( 1392  تهران، یشهردار اطالعات  و یفناور   سازمان) منبع:
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 جرایم شهری

ل ت به معنای نداشتن دلهاره و دغدغاه امنیت در  

 له  متاامهمتاارین بااه عنااوان  از دیربااازرو  از ایاان ؛اساات

اولیاه،   هاایباوده اسات. از زماان انتاانمطرح  ها  انتان

رکان زنادگی پا  از آب و   ترینامنیت به عنوان اساسی

شاناس روان؛  . آبراهاام ماازلوشاده اساتشناخته میغذا  

اساسای بشار باه   هااینیاز  بنادیگرا ضمن اولویتانتان

ترتیب اهمیت، بالفاصله پ  از نیازهای فیزیولو یک، نیاز 

نیازهاای   به امنیت را در ردیف بعادی قارار داده و ساایر

انتااانی را علیاارغم ضاارورت غیرقاباال انکااار آنهااا در 

بار ایان وی زیارا  در نظر گرفته اسات.    های بعدیاولویت

چناین   که در غیاب امنیت و آراماش خااطر،  اعتقاد بوده

نخواهنااد کاارد نیازهااای انتااانی، مفهااوم و معناای پیاادا 

(. به همین علات رویکارد 1۳92  ،اد و همکارانژن)حاتمی

له امنیاات را بااه عنااوان یکاای از   شااکوفایی شااهری متاا

واسطه هب و های کیفیت زندگی مورد توجه قرار دادهمولفه

را ارزیاابی   در جامعاه آن  ، سنجش میزان قتال و سارقت

رویکارد شاکوفایی شاهری برناماه اساکان بشار کند.  می

شااهر شااکوفا را  ،(2012-201۳سااازمان ملاال متحااد )

واساطه هداند کاه از بااالترین ساط  امنیات بشهری می

کمترین میزان جرایم شهری چون میزان سارقت و قتال 

و کمباود  فقاربرخوردار باشد و در این خصو  به نقاش 

های یمیزان نابرابرهر چه    نماید.نیز توجه میحقو  بشر  

باه   گارددیاک جامعاه بیشاتر    اقتصادی و اجتمااعی در

باه   های اجتمااعیجرم، جنایت و آسایب  نر موازات آن  

کااهش  ،ینینشاهیفقار، حاش ،یکااریب سبب افزایش نر 

وحاادت  و اعتماااد، کاااهش مشااارکت، کاااهش انتااجام

خواهاد و ضاریب امنیات کااهش   یافته  شیافزااجتماعی  

ان توجه رویکرد شاکوفایی شاهری را باه تولذا می  .یافت

مقوله فقر و رابطه آن با افازایش جارایم باه خاوبی در  

 نمود. 

 

 1389تهران در سال  3جرایم شهری در منطقه  -7جدول 

 

 

 

 ( 1392)شماعی و همکاران، منبع: 
 

 یشماع   توس   که  یآمار  و  شده  انجام  قیتحق  طبق

 ۳  منطقاه  در  یشهر  میجرا  زانیم  از(  1۳92)  همکاران  و

 در  میجارا  نیشتریب  است  شده  منتشر  1۳89  سال  تهران

 مارتن  طباق.  اسات  سارقت  باه  مرباوط  تهران  ۳  منطقه

 شیافازا یزماان جامعاه کیا  در  سارقت  شیافزا(  1۳76)

 ثاروت  باودن  دارا  یرو  بر  یادیز  دیک  ت  جامعه  که  ابدییم

 باه  یابیدست(  مشروع)  یقانون  یهافرصت  اما  داشته  یماد

 نکتاه. باشاد  مواجاه  یاریبتا  یتهایمحادود  با  ثروت  نیا

 تیاموقع علات باه  تهاران  یشهردار  ۳  منطقه  آنکه  گرید

 ینتاب  تیامز  از  یبرخاوردار  ،یدسترسا  سهولت  ،یمکان

...  و یشاهر برتار  التیتتاه  و  امکانات  از  یاریبت  داشتن

 از یاریبتاا جلااب موجااب کااه داراساات را یطیشاارا

 در  یتیفعاال  یواحدها  استقرار  و  ایفرامنطقه  هاییکاربر

 مختلاف  نقاط  از  یمختلف  مخاطبان  تاًینها  و  منطقه  داخل

 را  یاجتمااع   نظاارت  تیفیک  امر  نیا  که  است  تهران  شهر

 اماایفوکو رویاپ . دهد یم شیافزا را جرم  شیافزا  و  کاهش

 بودن  نییپا  از  نشان  جامعه  کی  در  جرم  شیافزا(  2000)

 .است  یاجتماع  هیسرما سط 

 فضاهای عمومی 

 منااطق  در  پایدار  توسعه  راستای  در  که  هاییتالش

 بار  که  فاکتورهایی  روی  بر  اغلب  پذیردمی  صورت  شهری

. دارناد  تمرکاز  گذارناد،مای  ثیر  ت  ساکنان  رفاه  و  سالمتی
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 متایر  در  متخصصاان  توجاه  ماورد  کاه  ماواردی  از  یکی

 کاه  هتاتند  شاهری  هاایپاار   باشاد،می  پایدار  توسعه

 ثیر  تا تحت را شهروندان  روانی  و  جتمانی  سالمت  قادرند

 طباق اساس، این بر(. Larson et al., 2016) دهند قرار

 ۳  منطقاه  ،شاده  انجاام  هایمقایته  و  آمده  دست  به  آمار

 منااطق  از  عمومی  هایپار   از  برخوداری  لحاظ  به  تهران

 منطقاه  در.  شاودمی  شناخته  تهران  شهر  برخوردار  نتبتاً

 به)  عمومی  پار   مترمربع1260689  کلی  طور  به  مذکور

 42  که  است  داشته  وجود  1۳90  سال  پایان  تا(  86  تعداد

 5000 تااا 1000 باین( درصاد 48.8) هااپاار  از ماورد

 از باایش( درصااد ۳.4) هاااپااار  از مااورد ۳ و مترمربااع

 ماورد  در  همچنین.  اندداشته  متاحت  مترمربع  100000

 گفات،  بایتتی  تهران  ۳  منطقه  در  روز  بازارهای  و  میادین

 باازار  55  مجموع  از  منطقه  این  که  دهندمی  نشان  آمارها

 تهاران،  شاهر  آمااری  ساالنامه)  تهاران  شاهر  در  ایمحله

 از نیااز و برگرفتااه در را ایمحلااه بااازار 2 تنهااا( 1۳90

 تنها  دارد،  وجود  تهران  شهر  در  که  روز  بازار  212  مجموع

 .  اندشده واقع ۳ منطقه  در مورد 4

 بازارهااای ،(1۳97) همکاااران و آرام تحقیااق پیاارو

 دسترسای  ساهولت  امکاان  آنکاه  عاین  در  روز  و  ایمحله

 کاالهاای  باه  را  منطقاه  یاک  در  مختلف  محالت  ساکنین

 تقویات و اجتماعی تعامل زمینه سازند،می فراهم  ضروری

 تتاهیل  محلاه  یاک  سااکنین  باین  را  اجتمااعی  سرمایه

 و مکاان باه تعلاق حا  بهباود  باا  امار  این  که  نمایدمی

 خواهاد  هماراه  ساکنان  در  پذیریمتئولیت  ح   افزایش

 .بود

 

 1390تهران تاپایان سال  3های عمومی منطقه پارک -8جدول 

 

 

 

 

 

 

 ( 1390)سازمان فناوری و اطالعات شهرداری تهران،   منبع:

 

 1390تهران در سال  3تعداد و مساحت میادین و بازارهای روز در منطقه  -9جدول 

 

 

 

 

 ( 1390)سازمان فناوری و اطالعات شهرداری تهران،  منبع: 

 

 فضاهای سبز

 فضاای  مقدار  درمورد  سرانه  سبز  فضای  زیرشاخص

 اختصاا   سبز  فضای  به  شهر  از  هرمنطقه  که  ج رافیایی

 تولید  را  محیطی  پایداری  سبز  فضای  زیرا  دارد  توجه  داده

 از.  ساازدمی  مهیا  شهرها  ساکنان  برای  را  سالم  فضاهای  و

 سابز  فضاای  افازایش  دنباال  باه  شکوفا  شهر  یک  رو  این

 کیفیات بارتقاا و هاوا بهتار کیفیت  داشتن  جهت  سرانه

 ساازمان بشار اساکان برناماه) باشدمی شهروندان  زندگی

 باه  دسترسای  کاه  سااکنانی(.  2012-2011  متحد،  ملل

 سااه تااا یااک شااعاع در ساابز فضااای از بیشااتری سااط 

 و  جتام  ساالمت  از  دارناد  خاود  زندگی  محل  کیلومتری

 اسااس  بار  همچناین.  بود  خواهند  برخوردار  بهتری  روان
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 در مهماای نقااش ساابز فضااایمطالعااات انجااام شااده 

 تقویاات نتیجااه در و اجتماااعی پیوناادهای گیااریشااکل

 فضااهای .دارد محلاه یک ساکنان  میان  اجتماعی  انتجام

 نقاش  خاود،  متناوع  کارکردهاای  براسااس  شاهری  سبز

 ایفااا شااهروندان زناادگی کیفیاات ارتقااای در ایبرجتاته

 شاهر  گیاریشاکل  در  کلیادی  عامل  رو  ازاین  و  کنندمی

 سابز فضااهای گفات  توانمی  کلی  طور  به.  هتتند  پایدار

 جاذب  در  شاانتواناایی  دلیال  باه  هاابوستان  خصو هب

 در  مندیرضایت  با  همراه  آرامش  ح   ایجاد  و  شهروندان

 چنانچاه  و  باوده  شاهری  ریزهایبرنامه  در  توجهئزحا  آنها

 اجتمااعی،  سرمایه  سط   یارتقا  دنبال  به  شهری  حاکمان

 و  جارایم  کااهش  سااکنان،  در  مکانی  تعلق  ح   افزایش

 عماومی  ساالمت  افازایش  نهایتااً  و  شاهری  هایخشونت

 هایگذاریسرمایه  خصو   این  در  بایتتی  هتتند  جامعه

 (.   1۳9۳ همکاران،  و  مصلحی) دارند  مبذول را الزم

 متااحت  مجماوع  شاده  آوریجمع  هایداده  طبق

 رفیااو ، میااادین، هااا،پااار ) شااهری درون ساابز فضااای

 در(  لچکای  و  شهری  درون  کاریجنگل  معابر،  درختکاری

 کاه  مترمربع  4651714  :از  است  عبارت  تهران  ۳  منطقه

 قارار  به(  1۳90  سال  در)  منطقه  این  جمعیت  احتتاب  با

 متااحت  از  فارد  هار  ساهم  گفت  توانمی  نفر،  ۳14112

 پیارو.  14.8  از  ساتا  عباارت  تهران  ۳  منطقه  سبز  فضای

 سرانه  استاندارد(  2010)  بهداشت  جهانی  سازمانگزارش  

 گفتنای. است مترمربع  9  حداقل  فرد  هر  برای  سبز  فضای

 سابز  فضاای  سارانه  از  تهاران  شاهرداری  ۳  منطقه  است

 سارانه  تعیاین  اسات  ذکر  به  الزم.  است  برخوردار  مناسب

 خصوصاایات بااه بتااتگی زیااادی حااد تااا ساابز فضااای

 گفات  بایاد  مبنا  این  بر  دارد،  شهر  و  منطقه  بیوکلیماتیک

 بازر   شهر  یک  یا  کویری  شهر  یک  در  سبز  فضای  سرانه

 شاهر  یاک  باا  همانناد  شارایطی  توانادنمی  تهاران  مانند

 مطالعات  براساس.  باشد  داشته  مازندران  استان  در  ساحلی

 و متعارف سرانه شهرسازی، و  متکن  وزارت  هایبررسی  و

 7 باین ایران شهرهای در شهری سبز فضاهای قبول  قابل

 باا  مقایتاه  در  کاه  اسات  نفار  هار  بارای  مترمربع  12  تا

 سازمان  زیتت  محی   بخش  سوی  از  شده  تعیین  شاخص

 رقاام ،(نفار هاار بارای مترمربااع 25 تاا 20) متحااد ملال

 .است کمتری

 

 جدول 10-  تعداد بوستان و مساحت فضای سبز درون شهری منطقه 3 تهران تاپایان سال 1390

 

 

 

 

 

 ( 1390)سازمان فناوری و اطالعات شهرداری تهران،  منبع: 
 

باال باودن نار  امیاد باه   ؛بر اساس آنچه گفته شد

زنادگی، فضااای آموزشاای کااافی و برخااورداری از ساارانه 

ت منطقه توان به عنوان نقاط قوفضای سبز مناسب را می

توانند فرصاتی بارای مطرح نمود که این نقاط قوت می  ۳

 ؛ زیاراارتقای فضاهای تعاملی و آموزش شهروندی باشاند

 ۳طبق این مطالعه کمباود فضااهای تعااملی در منطقاه  

ای قابل شناسایی باود تهران به ویژه بازارهای روز و محله

در نظار   ۳را نقطاه ضاعفی بارای منطقاه    تاوان آنو می

شک کیفیت زندگی ساکنان ایان منطقاه را گرفت که بی

دهد. طبق این مطالعه وجود خادمات ثیر قرار می  تحت ت

دیدی برای تنزل کیفیت زندگی سااکنان تهای  فرامنطقه

تهران شناخته شد، باالبودن میزان جارایم، باه   ۳منطقه  

های کیفیات زنادگی کاه در عنوان یکی دیگر از شاخص
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 (. 11)جدول  کناد یید می  را ت  موضوعبوده است، این    مدنظراین مقاله  

 شهر تهران  3ها در منطقه تهدیدها و فرصت  ،هاقوت  ،هاشناسایی ضعف  -11جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهبردها  -21جدول 

 

 

 

 

 

 

 

را   کااربردی   -توان مدل باومی انجام شده می   های طبق تحلیل 

تهران ارائه   ۳شاخص کیفیت زندگی منطقه    یبرای ارتقا

کااربردی آن  -داد. الزم به ذکر است منظور از مدل بومی

است که مدل بر اساس نقاط ضعف و قوت، فرصات هاا و 

کید بر شاخص کیفیات زنادگی   با ت  ۳تهدیدهای منطقه  

 ؛(1  شاکلرویکرد شکوفایی شهری تدوین گردیده است )

مادل بارای منااطق دیگار  ریزی با توجه به اینلذا برنامه

 تواند مثمرثمر واقع گردد.  شهر تهران نمی

 

 
ها و با توجه به رویکرد  به نقاط ضعف و قوت و تهدید ها و فرصت   توجهتهران با  3کاربردی منطقه  –مدل بومی  -1مدل 

 شکوفایی شهری/ شاخص کیفیت زندگی 

 

 ( Wنقاط ضعف )

 ای  روز و محله  یکمبود بازارها-

 ( Sنقاط قوت ) 

 ی به زندگ د یباال بودن نر  ام -

 ی کاف یآموزش یفضا -

 سبز مناسب  یاز سرانه فضا ی برخوردار-

 ( T)  تهدیدها

 ای  منطقه وجود خدمات فرا -

 م یجرا   زانیم باالبودن -

 ( O)  هافرصت

 ی کاف یآموزش یفضا -

 سبز مناسب  یاز سرانه فضا ی برخوردار-
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ای در طبق این مطالعاه وجاود خادمات فرامنطقاه

تهران اگرچه به پویاایی منطقاه کماک نماوده   ۳منطقه  

عاملی بر باالبودن میزان جرایم در آن را  توان  است اما می

منطقه مذکور در نظر گرفت. لذا در این خصو  توجه به 

شاامل   ؛و اصاول اساسای ایان رویکارد  CPTEDرویکرد  

ها، نظارت طبیعی )توانمندسازی محی  کنترل دسترسی

از طریق در معرض دیاد قارار گارفتن و ساهولت شهری  

همچناین و    ، تعمیر و نگهاداری مبلماان شاهرینظارت(

های اجتماعی به طور مثاال ایجاد بتترهایی برای فعالیت

هااای توسااعه در طاارحای توسااعه بازارهااای روز و محلااه

تواند سابب ارتقاای امنیات و کااهش جارایم منطقه می

( در 2شاکل  دهی )توجه به رویکرد پاسخهمچنین  گردد.  

واند در به حداقل رساندن تمی  ۳های عمرانی منطقه  طرح

 ثر عمل نماید.  ؤضعف و دفع تهدیدها منقاط  

 

 تهران    3های عمرانی منطقه  دهندگی محیط و لزوم توجه در طرح های رویکرد پاسخ لفه ؤ م   -2شکل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

کاربردی  –از دیگر نکات مطرح شده در مدل بومی 

هاا ارائاه گردیاده اسات، که بر اسااس تحلیال  ۳منطقه  

گیری مناسب از فضاهای سبز جهت توسعه فضااهای بهره

تهران از   ۳باشد. همانطور که گفته شد منطقه  تعاملی می

نظر برخورداری از سرانه فضای سابز مناساب در شارای  

تواناد در جهات می موضاوعلاذا ایان   ؛مطلوب قارار دارد

ای اهای تعاملی و توسعه بازارهای روز و محلاهتقویت فض

واساطه هنقش داشته باشد ضمن آنکه امنیت منطقه را با

 ۳منطقاه    همچناینمین نماید.    افزایش نظارت طبیعی ت

لاذا ایان   ؛تهران از فضای آموزشی کافی برخاوردار اسات

هااای آمااوزش توانااد فرصااتی را باارای برگاازاری دورهمی

تحقاق شاک اهم آورد. بیشهروندی در سطوح مختلف فر

اسات و بار ایان اسااس آگاه    هجامعتوسعه پایدار در گرو  

باا جلاب گذاران و مجریاان طارح هاای شاهری  سیاست

توانند تعهدات خود را نتبت آگاه میمشارکت شهروندان  

به شهروندان هرچه بهتر باه انجاام رساانند ضامن آنکاه 

کیفیت سرمایه اجتماعی در جوامع شاهری   یتحقق ارتقا

 باشد.   امروز متتلزم این امر می

 

 گیری و پیشنهادنتیجه  -6

تهران باه سابب   ۳طبق مطالعه انجام شده منطقه  

های تهاران چاون سهولت دسترسی به مهمترین بزرگراه

کردستان و همچناین باه دلیال   ،چمران  ،مدرس  ،رسالت

یکای از منااطق   ،ای در آنهاای فرامنطقاهوجود کاربری

شاود. ایان پرتردد و پرمخاطب شهر تهاران شاناخته می

هاا و امکاناات را ه اگرچه ساهولت دسترسای باه راه لمت

برای ساکنین فراهم آورده است در عین حاال آنهاا را باا 

 ،مشاکالت تارددهاای متعاددی چاون ترافیاک و  چالش

 افزایش آلاودگی ،افزایش آلودگی صوتی  ،کمبود پارکینگ
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افزایش حضاور افاراد غیرباومی مواجاه   و  محیطیزیتت

ترین رسااد یکاای از جاادیبااه نظاار میساااخته اساات. 

آماار بااالی جارم تهاران    ۳منطقه    رویهای پیشچالش

هاای رساامی و غیررساامی )در باشاد کااه کاااهش نظارت

ای( به سبب افازایش حضاور افاراد منطقهسط  محلی و  

تهدید جدی برای ح  امنیات و   واندتغیربومی خود می

کیفیاات زناادگی آنهااا در  تعلااق خاااطر ساااکنان و نهایتاااً

واساطه هب  تادابیریرو الزم اسات تاا  منطقه باشد. از ایان

همکاری و تعامل متاتمر شاهرداری تهاران و نهادهاای 

نیروی انتظاامی  ،لتی(وابتته به آن )اعم از خصوصی و دو

تاوان و سرای محالت اندیشه گاردد. در ایان رابطاه نمی

نقااش اعتماااد و ساارمایه اجتماااعی را نادیااد گرفاات کااه 

های موجاود در منطقاه )فضاای نتایلاخوشبختانه با پت

های عمومی متعادد( ایان امار قابلیات سبز کافی و پار 

 ،ریزی کاربردی را دارد. طباق مطالعاه انجاام شادهبرنامه

گانه تهران اسات   22تهران جز  معدود مناطق    ۳منطقه  

از   ؛برخاوردار اسات  درصاد8/14که از سرانه فضای سبز  

این امر نقطه قوتی اسات بارای جاذب مشاارکت   ،این رو

ساکنان منطقه و توسعه بازارهای روز و محلی که در این 

اند. این در حالی است منطقه توسعه قابل توجهی نداشته

که توسعه بازارهای روز و محلی ضمن کاهش ترافیک باه 

ای محلی و منطقاه  ،افزایش تعامالت واحدهای همتایگی

به بهبود امنیت منطقاه نیاز   هایتاًکمک خواهد نمود که ن

تهاران باه سابب ساهولت   ۳منجر خواهد شاد. منطقاه  

بااه فضاااهای آموزشاای و غلبااه  آمااوزاندسترساای دانااش

ها ایان ها بر سایر کاربریراهمتکونی و شبکه  هایکاربری

ای اماان و ساارزنده باارای فرصات را دارد کااه بااه منطقاه

توساعه خادمات  واساطه ه گردد و این امار باساکنان تبدیل  

ای قابلیت تحقق خواهد یافت. از این رو  ای و نه فرامنطقه منطقه 

هاای تفصایلی منااطق بایش از هار چیاز  الزم است در طرح 

ها و نیازهای ساکنان مورد توجه قرار گرفته چرا که در  خواسته 

 این صورت است که توسعه شهری پایدار محقق خواهد گردید.  

نقاط ضاعف و   دها،تهدی  ها،فرصت  قیتحق  نیا  رویپ 

 یو عملکاارد شااهردار ییتهااران شناسااا ۳قااوت منطقااه 

طور هکاه با  هاییلفاهؤرمیباا در نظار داشاتن ز  ۳منطقه  

ساکنان منطقاه   یزندگ  تیفیک  میمتتقریغ   ایو    میمتتق

قرار گرفات. بار   یابیمورد ارز  دهند،یقرار م  ریث  را تحت ت

 ییاست که راهکارها  دهیگرد  شنهادیپ   یاساس مدل  نیهم

ساکنان منطقه باا در نظار   یزندگ  تیفیک  یارتقا  یرا برا

. الزم به ذکر است مدل دهدیداشتن موارد مذکور ارائه م

را دارد کاه باه بهباود  تیاقابل نیضمن آنکه ا  یشنهادیپ 

)در   دیاتهران کمک نما  ۳ساکنان منطقه    یزندگ  تیفیک

 ییشاکوفا  نینو  کردیرو  های  شاخص  ریسا  صورت تحقق(

منطقاه  یکه بارا یپاسخگو خواهد بود. مدل زیرا ن  یشهر

 یبار باازنگر دیک  تهران ارائه شده است در درجه اول ت  ۳

 یتعاامل  یفضاها  یمنطقه با هدف ارتقا  یلیتفص  طرح  در

 هیسارما  تیتقو  یسبز برا  یمناسب از فضاها  یرگی)بهره

امار اماروز در   نیا)ا  یدانش شاهروند  ی(، ارتقایاجتماع 

(، دیااز هر زمان احتااس گرد  شیکرونا ب  یدمیاپ    یشرا

  ف یاو تعر   ی ل ی تفصا  هایدر طرح  نینو  یکردهایتوجه به رو

  یی شاکوفا   ن ی ناو   کارد ی آنها از جمله رو  ی برا  یی اجرا  های ضمانت 

از جاارم بااا اسااتفاده از    ی ر ی شااگ ی )پ   CPTED  کاارد ی رو   ، ی شاهر 

 . دهی پاسخ   کرد ی (، و رو ی ط ی مح   ی طراح 

 

 منابع  -7

درآماادی باار کیفیاات زناادگی در  (.  1۳97محمااود. )  ،اکبااری

 . یاسو : دانشگاه یاسو .  ریزی شهریبرنامه

(. بررساای  1۳97فرشید؛ قرائی، فریبااا؛ حبیباای، میتاارا. )  ،آرام

ای در حضااورپذیری ساااکنین  نقااش بازارهااای دوره

های شهری و افاازایش تعااامالت اجتماااعی. مااورد  محله

-145  ،2۳شااماره    ،آرمان شهر  همدان.مطالعاتی: شهر  

1۳5  . 

(. بررساای رابطااه  1۳99آرایش، منصور؛ شاایخی، محماادتقی. )

آمااوزش شااهروندی و توسااعه پایاادار شااهری )مطالعااه  

شناختی  مطالعات جامعه  فصلنامهموردی : شهر اردبیل(.  

 .  62-90،  ۳4، شماره  شهری

(. ساانجش  1۳97محماادعلی. )  ،خلیجاای  ؛علیرضااا  ،بناادرآباد

وردی  عدالت اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار نمونااه ماا 

 . 77-89(،  1) 1  ، فصلنامه شهر پایدار مناطق شهری تبریز. 
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(. نقش آموزش و پرورش  1۳96غالمعلی. ) ،رویا؛ احمدی ،پرند

پنجمااین کنفااران   در توسااعه اقتصااادی و اجتماااعی.  

 ی در علوم انتانی و  پژوهشالمللی رویکردهای  بین

(.  1۳81؛ کالنتری، صمد؛ نقاادی، اسااداهلل. )نصراهلل ،یپورافکار

باار مااورد    هیاا آن )بااا تک  یامدهایو پ  ینیتوسعه شهرنش

 .  1-۳4  ،40و    ۳9شماره    ،فصلنامه جمعیت.  (رانیا

  و   ی شااهر   دار یاا (. توسعه پا 1۳92) .  اعظم   ، ی صفرآباد   ؛ متعود   ، یی تقوا 

)مااورد مطالعااه: شااهر کرمانشاااه(.    ثر باارآن ؤ عوامل ماا   ی برخ 

 .   1-22،  6شماره    ، ی شهر   ی شناخت ه مطالعات جامع 

شااهر توسااعه  (.  1۳90سجاد. )  ،کاظم؛ محمدیارزاده  ،جاجرمی

المللاای  . تهااران: شاارکت بااینتوسااعه ناپایاادار  -پایاادار

 و نشر یادآوران.    پژوهش

.  (1۳92حتین؛ منصااوری، بااابر؛ فعلاای، محمااد. )  نژاد،یحاتم

از وقوع جاارم    یریشگیدر پ  یشهر  ینقش فضاها نییتب

 .  68  -76  ،87شماره    ،سپهر. نشریه  تیامن  جادیو ا

نیااا، رضااا؛  زاده، ابااراهیم؛ غااالمحمیدرضااا؛ حاااجی  ،خلخااالی

فریدونی، جاوید؛ نورایی، سااید مهاادی، زمااانی، قاساام.  

اماال مااوثر باار میاازان  یااک عو (. بررساای اکولو1۳8۳)

مجله پزشکی  ومیر کودکان زیر یک سال در ایران. مر 

 .  2۳8-244  ،4شماره    ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

توسعه  (.  1۳89محمدرضا. )  ،متعود؛ مبهوت  ،مقدم  نژادیداور

  یزناادگ  تیاا فیک  یآن درارتقااا  گاااهیو نقش و جا  داریپا

 پایدار.همایش ملی مهندسی عمران و توسعه  ی.  شهر

(. تحلیاال و ارزیااابی  1۳96فاطمااه. )  ،محمااد؛ پازنااد  ،رحیماای

کیفیت زندگی شهری با رویکاارد شااهر سااالم )مطالعااه  

  ،ایریاازی منطقااهفصلنامه برنامهموردی: شهر کرمان(.  

7(25)،  82-69  . 

محماادتقی؛ منااوچهری میاناادوآب، ایااوب؛ فرجاای    ،رهنمااایی

بافاات  (. تحلیل کیفیت زناادگی در 1۳90، امین. )یمالی

(،  28)9  ،نشریه مدیریت شهریفرسوده شهر میاندوآب.  

22۳-240  . 

آمارنامه  (.  1۳90سازمان فناوری و اطالعات شهرداری تهران. )

 . تهران: شهرداری تهران.  شهر تهران

آمارنامه  (.  1۳92سازمان فناوری و اطالعات شهرداری تهران. )

 . تهران: شهرداری تهران.  شهر تهران

(. سالنامه  1۳90ریزی استان تهران. )و برنامه  سازمان مدیریت

اسااتان تهااران. تهااران: سااازمان    1۳90آماااری سااال  

 ریزی استان تهران.  مدیریت و برنامه

(.  1۳92علیرضااا؛ فیضاای، بهاارام؛ زناادی، زهااره. )  ،زادهساایاف

بررسی عاادالت اجتماااعی و توزیااع خاادمات و امکانااات  

اولااین  تهااران(.  17و    1شهری )نمونه مااوردی منطقااه  

 زیتت.کنفران  خدمات شهری و محی 

شاااهی میاارزا، محمااد.  اصاا ر؛ عااینعلی؛ قنبری، علی ،شماعی

  22(. تحلیل فضایی جاارایم شااهری در مناااطق  1۳92)

های راهبااردی امنیاات و  شپژوهگانه کالن شهر تهران. 

 .  117-1۳0  ،6شماره    ،نظم اجتماعی

زاده، مصااطفی؛ تحصاایلی، حتاان.  صااال ؛ کااریم   ، طاااهری بازخانااه 

بااه    د ی مؤثر بر ام   اجتماعی  -ی عوامل اقتصاد  ی بررس (. 1۳94) 

 .  77-94  ، 2و    1شماره   ، مجله اقتصادی .  ران ی در ا   ی زندگ 

ثیر عملکرد مدیریت شهری بر   (. ت1۳92).  اکبریعل  ،یعنابتتان

مااوردی: شااهر   هارتقا کیفیت زندگی شهروندان )مطالعاا 

ریاازی و  کنفران  ملاای برنامااه  نیپنجمجدید گلبهار(.  

 .   رانیمشهد، ا  مدیریت شهری،

دوماهنامااه  (. روند شهرنشینی در ایااران.  1۳94الهام. )  ،فتحی

 .  8-15(،  2)۳  ،ی آمارپژوهش  -تحلیلی

 . تهران: نشر نی.  شناسی شهریانتان(.  1۳85)  .ناصر  ،فکوهی

زاده لتاابویی،  محمدباقر؛ روستایی، مجتباای؛ رمضااان  ،قالیباف

(. ارزیااابی کیفیاات  1۳90مهدی؛ طاهری، محمدرضااا. )

نشااریه  آباد(. زندگی شهری )مطالعه موردی: محله یافت

 .  ۳۳-5۳(،  ۳1)9ج رافیا،  

(.  1۳94محتن. )  ،محمود؛ اشنوایی، امیر؛ شاطریانپور،  گنجی

. کاشااان:  طبیعت و شهر در تعااالیم و فرهنااگ اسااالمی

 انتشارات مرسل.  

غالمرضا؛ رسااولی، افشااین؛ قااادری بگااه جااان، کاااوه؛   ،لطیفی

بندی عوامل ت ثیرگااذار در  (. رتبه1۳95جاویدان، الله. )

فصاالنامه  خیزی شهری با رویکاارد توسااعه پایاادار.  جرم

 .  115-140(،  1)8  ،نتظام اجتماعیا

نژاد، محمدجواد؛ بمانیان، محمدرضااا.  نگار؛ مهدوی  ،محتشمی

(. عوامل رشد و موانع بازدارنده شکوفایی شهری.  1۳95)

ی در  پژوهش  های نوینالمللی یافتهدومین کنفران  بین

 .  معماری و مدیریت شهری  ،مهندسی عمران
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 179 ااااااااااااااااااااااااااا ی اااااااکلد   رضایعل  ،مهرداد نوابخش  ارزاده،یسجاد محمد    /...  ی شهر   داریو توسعه پا  یزندگ  تیفیک

.  شااناختی جامعااه   نظریه   و   اجتماعی   مشکالت (.  1۳76)   رابرت.   مرتن، 

 . امیرکبیر   انتشارات :  تهران   توالیی،   نوین   مترجم 

گزیااده نتااایج سرشااماری عمااومی  (.  1۳96مرکز آمار ایااران. )

 . تهران: مرکز آمار ایران.1۳95نفوس و متکن  

شاخص امید زناادگی در باادو تولااد  (.  1۳97).  رانیمرکز آمار ا

 .رانیتهران: مرکز آمار ا  .95-1۳90

(. بررسی اثرات فضای سبز بر جوامع انتااانی:  1۳9۳مریم. )   ، مصلحی 

سالمت جتمی و روانی و کاهش تصااادفات.    ، فعالیت فیزیکی 

 . 1۳-26  ، ۳0. شماره  زیتت فصلنامه انتان و محی  

  ۳طاارح تفصاایلی منطقااه  (.  1۳84مهندسین مشاور شاااران. )

 .   تهرانتهران: شهرداری    .تهران

(. کیفیاات زناادگی شااهری و برخاای  1۳91مهرداد. )  ،نوابخش

مطالعات  عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در شهر کرمانشاه.  

   .65-82  ،۳شماره    ،شهری

درآمدی بر سرمایه اجتماعی  (.  1۳9۳سحر. )   ، مهرداد؛ فائقی   ، نوابخش 

 . تهران: فرهنگ و تمدن.  شناسی شهری با رویکرد جامعه 

جناابش    یقاا یتلف  قیاا تحق  یهااا(. روش1۳90)  .محتن  ،یازین

. مجلااه مطالعااات  یدر علوم اجتماع  یشناختسوم روش

  .158-181،  2شماره    ران،یا  یاجتماع

.  (1۳94حتین؛ اسدزاده، هانیه. )  نژاد،یحاتمیاسوری، مجید؛  

بررسی علل و چگونگی تمرکزگرایی تهران در سه دهااه  

(،  2)47  ،های ج رافیای انتااانیپژوهشنشریه  گذشته.  
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