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  ریزي مبتنی بر ارتقاي کیفیت زندگی کارگیري برنامه به ضمنرویارویی با نابرابري فضایی 
  )شهر تهران 13منطقه  :مورد مطالعه( 

 
  1مهدیه خالوباقري

  

  چکیده
از جمله . به همراه داشته است یافته متر و بیشتر توسعهکشورهاي کمشکالت متعددي را در شهرهاي  ،رشد سریع شهرنشینی

تداوم . کند می و تحول که گسترش و بسط آن، ساختار فضایی شهرها را دچار تغییر استهاي فضایی  نابرابري ترین این مشکالت، عمده
 ايه ضرورت تمهید و اختیار شیوههاي موجود،  نارسایی شیوهو  هاي فضایی و افت کیفیت زندگی در برخی نواحی خرد شهري نابرابري

این نوشتار در پی تأکید بر ضرورت توجه به افت کیفیت . سازد ریزي و مدیریت شهري را مطرح می پذیر در برنامه متفاوت اما امکان
ساختار نابرابر که نیازمند تحلیل، تفسیر و تبیین ساختار ویژه خود، علل پدیدار شدن است هاي فضایی  زندگی در نواحی داراي نابرابري

ریزي  سنتی در برنامه جستن از رویکرد دوري ،ها و مهمتر از همه ، بروز تهدیدها و مشکالت، حضور فرصتآنهاو افت کیفیت زندگی در 
یکی از نواحی خرد شهر تهران که داراي مشکل نابرابري فضایی و افت کیفیت  در این راستا،. باشد میو مدیریت نواحی خرد شهري 

بدیهی است تدوین . اشاره شده است ،ریزي و مدیریت در آن کار برنامه و اندازي ساز هاي راه شرط به پیشانتخاب گردیده و  ست،ازندگی 
گیري از انگاشت  ها به همراه افزایش مشارکت مردمی در مدیریت شهري و بهره منظور تعدیل یا حذف نابرابري اي مناسب به برنامه

ترین هدف این  عنوان عمده به  -هاي رایج و متداول به دور از شیوه -ریزي شهري ی در چارچوب برنامهچندبعدي و جامع کیفیت زندگ
  .تواند در رسیدن به برابري و تحقق عدالت در شهرها مؤثر باشدمی ،نوشتار

ریزي نواحی  ت زندگی، برنامهریزي مبتنی بر ارتقاي کیفی ریزي شهري، برنامه نابرابري فضایی، کیفیت زندگی، برنامه :کلیدي هاي هواژ
  خرد شهري

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  mahdeie.bagheri@yahoo.com:  مسئول مکاتباتاي، دانشگاه شهید بهشتی،  ریزي شهري و منطقه کارشناس ارشد برنامه -1
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  مقدمه  -1
ر افزایش فزاینده شهرنشینی، پیامدهاي بسیاري را د

 ،فقر ،جهان به همراه داشته است که از پیامدهاي عمده آن
شهرهاي  است و 1هاي فضاییو انواع نابرابري تیمحروم

رو  یافته با آن روبه بیشتر توسعهاز کشورهاي کمتر و  بسیاري
از آن جهت  ،بررسی نابرابري فضایی). 1378دانشپور، ( اند شده

هاي  ل، ویژگیاهمیت دارد که آگاهی بر نحوه عملکرد، شک
خاص و تحوالت ساختار فضایی در یک شهر و علل مؤثر بر 

سازان و  ایجاد عدم تعادل بین نواحی مسکونی، تصمیم
گیران را در مورد درك عواقب تصمیمات خود یاري  تصمیم

حال لزوم توجه به تدوین  این ویژگی در عین. رساند می
حی مختلف هاي متفاوت براي هر یک از نوا راهبردها و سیاست

ثیر رواج و أتحت تدیگر،  از سوي .سازد مسکونی را مشخص می
جمله کیفیت   از ؛گسترش مفاهیم کیفی و اجتماعی توسعه

 عرصه در جدیدي زندگی شهري، مباحث و موضوعات
 و ها شیوه در تحول شده که مطرح شهري ریزي برنامه
 ي تحتشهر ریزي برنامه .است به دنبال داشته را آن هاي روش

مین نیازها و أریزي براي ت ثیر این مفاهیم، دیگر فقط برنامهأت
 عواق کارکردي شهروندان نیست، بلکه در-هاي کالبديخواسته

مین نیازهاي فوق، پاسخگویی به أعالوه بر ت آنهدف اصلی 
 رضایت، نظیر(ی و اقتصادي عنیازهاي روانی، محیطی، اجتما

و ) کیفیت و جز آننقل با  و ت، حملکیفی با مسکن شادمانی،
   .است هاشهردر محیط زندگی مطلوب دستیابی به کیفیت 

اش در ساختار فضایی شهر تهران همواره با مشکل اغتش
هاي  ویژگی .جدایی اجتماعی مواجه بوده استو بروز پدیده 

هاي  مربوط به مکانیزم هدایت و کنترل شهري و ویژگی
ضایی در سطح نابرابري فباعث ایجاد شناختی این شهر،  بوم

ادي اقتص - هاي اجتماعی شهر و نواحی مسکونی خاص گروه
یکی از نواحی خرد شهر تهران با  ،رو از این. گوناگون شده است

مورد توجه  ،هدف درك هر چه بیشتر نابرابري فضایی در آن
کارگیري تمهیداتی مناسب متکی  قرار گرفته است تا بتوان با به

به اهداف  ،قاي کیفیت زندگیریزي مبتنی بر ارت بر برنامه

                                                             
  هاي اجتماعی، اقتصادي و کالبدي نواحی تفاوت بین ویژگی -1

دست  ،ها و ارتقاي کیفیت زندگی در آن برابري، افزایش فرصت
  . فتیا

ریزي  هاي سنتی مورد استفاده در فرایند برنامه رهیافت
هاي فضایی موجود در نواحی  شهري براي رویارویی با نابرابري

 به(شهري به دلیل نداشتن نگاهی جامع و چندجانبه 
) ریزي مبتنی بر ارتقاي کیفیت زندگی ههاي برنام ویژگی

اند به نتایج قابل قبولی در این زمینه دست یابند؛ زیرا  نتوانسته
متفاوت با دستاوردهاي نظري و تجربیات جهانی بوده و نگاهی 
سنتی و یکنواخت به انواع گوناگون فضاهاي نابرابر شهري را 

 ،ریزي هبنابراین ضرورت دارد که براي برنام. کنند دنبال می
معرفی و استفاده شود که بتواند با نابرابري فضایی، روشی نوین 

رویارویی کرده و تمام ابعاد زندگی در این نواحی را به صورت 
ضمن ارتقاي کیفیت زندگی  تاجانبه در نظر گیرد  جامع و چند

شناخت  از طریق در نواحی که نابرابري فضایی دارند،
هدف . زهاي محلی پاسخ دهدبه نیا ،هاي جوامع مختلف ویژگی

این مقاله تأکید بر اهمیت رویارویی با نابرابري فضایی و ارتقاي 
ارائه چارچوبی  و همچنین کیفیت زندگی در نواحی شهري

ریزي مبتنی بر ارتقاي  است که بتوان با استفاده از برنامه
هاي فضایی موجود در نواحی شهري  کیفیت زندگی، با نابرابري

  .حل مناسبی براي آن ارائه داد راه مقابله کرد و
پس از معرفی  ،دستیابی به این هدف کلی به منظور

هاي نظري، فنی و تجربیات جهانی مرتبط با  چارچوب
ریزي پیشنهادي  چارچوب برنامه، هاي کلیدي موضوع انگاشت

ریزي  کارگیري برنامه براي رویارویی با نابرابري فضایی با به
مبتنی بر دو مسیر محتوایی و  ،زندگی مبتنی بر ارتقاي کیفیت

از . شود می ارائه ،کارگیري آن در نمونه موردي روندکاري و به
پیشنهاد فرایند جمله دستاوردهاي نوشتار پیش رو عالوه بر 

ها و روش مناسب سنجش  ، معرفی معیارها، سنجهمذکور
نابرابري فضایی و کیفیت زندگی در نواحی خرد شهري بر 

ریزي فضایی در سه زمینه  تمام ابعاد برنامه اساس توجه به
  .باشد میگیري  فعالیتی و تصمیم -طبیعی، فضایی

شدن انگاشت کیفیت زندگی بسیار محدود   سابقه مطرح
ریزي  مربوط به مطرح شدن مفاهیم کیفی در برنامه( است

مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته نیز  .)شهري
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یابی کیفیت زندگی در نواحی شهري محدود به سنجش و ارز
اي  کنون پژوهش گسترده و تا بودهها ي در آنریز منظور برنامه به

ریزي شهري  کارگیري این انگاشت در برنامه در زمینه به
در (یکی از مشکالت شهري خاص  ساختنمنظور برطرف  به

  .انجام نگرفته است) نابرابري فضایی این تحقیق،
  

  نابرابري فضایی -1- 1
زمانی  ،ریزي عنوان یک مشکل برنامه نابرابري فضایی به

که ساختار فضایی نواحی مختلف یک شهر داراي  کند بروز می
هایی که نیاز به تدوین  تفاوت ؛هاي بارز و آشکاري باشند تفاوت

در مورد نواحی مختلف داشته  گوناگونریزي  هاي برنامه حل راه
د نیی در یک شهر باشو جوابگوي هدف واالي ایجاد برابري فضا

 ).1378، حسامیان(

درك علل نابرابري فضایی در نواحی شهري مستلزم 
شناخت ساختار شهر و بررسی نقش نیروهاي اثرگذار بر 

. استهاي ماهوي نواحی گوناگون آن  گیري فضا و تفاوت شکل
فضایی ساختارهاي طبیعی، جلوه  ،که شهر با توجه به این

تاریخ است، درك  یري در طولگ فعالیتی و تصمیم - فضایی
هایش مستلزم  نابرابري فضایی در آن نیز با تمام پیچیدگی

شناخت و درك ساختارهاي مذکور و ارتباطات و ترکیبات 
شده  ، برقرار اي است که بین نیروهاي این سه ساختار پیچیده

    ).1376هاروي، ( است
هاي  تا فرصت شوند فضاهاي نابرابر شهري موجب می

د و این به نر در اختیار ساکنان نواحی مختلف قرار گیرنابراب
گیري و رشد نواحی فرسوده  شکل توزیع نابرابر خدمات رفاهی،

ترین  عمده عنوان به نواحی شهري 2و افت و محرومیت 1فقیرنشین
چنین  .شود پیامدهاي نابرابري در نواحی شهري منتهی می

را تشدید  تضادهاي فضایی ،فرایندي در یک چرخه بازخوردي
 گردد هاي فضایی موجود منجر می کرده و به تعمیق نابرابري

شدن  مسکونی و عمیق هاي گزینی جداییساز  که خود زمینه
یافتگی نواحی شهري خواهد  شکاف موجود بین سطح توسعه

  ).1380کالنتري، ( شد

                                                             
1- Urban Slums 
2- Urban Decline and Deprivation 

گذار  اجتماعی، بنیان هاي گروه بین 3کنش متقابل
هاي  کردن رفتارها و ویژگی سیستمی است که هدف آن مرتبط

اقتصادي ساکنین یک شهر به شکل فضایی  -خاص اجتماعی
بررسی  4شناختی اجتماعی باشد و تحت عنوان بوم می آن
 :کردتوان بررسی  این سیستم را از دو دیدگاه می. شود می

هاي  شامل نظریات برزن ؛ش نواحی مسکونیعلل پیدای ،نخست
، شهر سوسیالیستی 6راگپ شناختی ، بوم، اجاره5برگسشهري 

کنش متقابل بین نواحی  ،هاي مسکونی و دوم و نظریه رده
هاي رشد شهري برگس، اثرات پاکسازي  شامل نظریهمسکونی 

شهري، نظریه  وبه، نظریه مربوط به مهاجرت دروننواحی مخر
 پراندن، دگرشوندگی نواحی ، نظریهیند پاالیشمربوط به فرا

  ).1378 نشپور،دا(مسکونی و شهرهاي جدید 
منظور  متنوعی براي مقایسه نواحی بههاي  روش

ري فضایی وجود دارد، از جمله شناسایی و سنجش نابراب
که در آن  کردتوان به تحلیل اثرات متقابل معیارها اشاره  می

دهی شده، سپس  عیارهاي مناسب، امتیازدهی و وزنطیفی از م
متقابل  یل اثراتبراي تحل). 1388 نصیري،(شوند  بندي می رتبه

گیرند که  نون متعددي مورد استفاده قرار میف ،معیارها
فنون  ،فنون ترکیب خطی ،اي رتبه فنون ترکیب: عبارتند از

 ،فنون ترکیب دستوري ،فنون ترکیب عوامل، ترکیب غیرخطی
فنون تحلیل  ،فنون تجزیه و تحلیل سیستمی ،فنون تلفیقی

زینه بهینه در هر یک از براي انتخاب گ. غیرهو  سلسله مراتبی
ها را  این فنون باید معیارهاي وزن داده شده را ترکیب و الیه

اساس برهاي دیگري نیز وجود دارند که  روش. تلفیق نمود
به  ،فضایی خدمات شهري و دسترسی به آنهاتحلیل توزیع 

هاي  بندي نابرابري یکپارچه به شناسایی، تحلیل و سطحصورت 
ها  این دسته از روش. پردازند می فضایی در نواحی شهري

ولی چون تنها به معیارهاي  اگرچه بسیار پرکاربرد هستند
، نظر ندارند توجه داشته و سایر معیارها را درکالبدي نابرابري 

  ).1388 رضوانی،(شوند  در این زمینه با کمبود مواجه می

                                                             
3- Interaction 
4- Socio-Ecological 
5- Burgess 
6- Prague 
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هاي فضایی، اولین و  در راستاي سنجش نابرابري
پنج . ناسب سنجش استی معیارهاي ممعرف ،ترین گاممهم

بندي کلی از انواع معیارهاي سنجش نابرابري فضایی  دسته
که اند  ر مطالعات مختلف، قابل شناساییمورد استفاده د

اقتصادي، - معیارهاي خدمات عمومی و اجتماعی: عبارتند از
رفاه و عدم رفاه، کالبدي و اجتماعی، کاربردها و خدمات رفاهی 

شناسایی نابرابري  پس از .اعی و پایگاه اقتصاديمنزلت اجتمو 
به  ،رهیافت مناسبی را براي مقابله و کاهش آنفضایی باید 

شهري،  با توجه به انواع نواحی نابرابر). 1390خالوباقري، (کارگرفت 
باشند که از میان آنها دو  هاي مختلفی قابل اتخاذ می رهیافت

  :رهیافت پرکاربردترند
که بینش و  1دید حیات شهريرهیافت تج -نخست

و ست ابراي حل مشکالت شهري عمل تفصیلی و جامعی 
ها و پایداري  گیري ت افراد و نهادهاي مؤثر در تصمیممشارک

شهري را مورد توجه قرار  محیط زیست در نواحی خرد
 .دهد می

ی که براي نواح 2کیفیت محیطی رهیافت ارتقاي -دوم
جاري یا در حاشیه اي نواحی ته نابرابر فضایی که بیشتر در لبه

رود و مبتنی بر آن است که  گیرند، به کار می شهرها شکل می
یند زندگی و مشکالت نواحی نابرابر باید کل فرابراي رفع 

ترین نمودهاي سیاسی مجموع شرایط ساکنان را به همراه بارز
   ). 1387 دانشپور،(هدف قرار داد  ،ي نهاديها شهري و نقصان

تجربه کشورهاي (یافته  رهاي بیشتر توسعهتجربیات کشو
تجربه کشور (یافته  کشورهاي کمتر توسعهو ) آمریکا انگلیس و

در برخورد با نابرابري فضایی در نواحی شهري نیز ) اندونزي
ها و اقدامات مختلف این  اهداف، سیاستمنظور آشنایی با  به

کشورها در مورد نابرابري فضایی، افت شهري و محرومیت 
ریزي شهري این  دهنده گذار مدیریت و برنامه نشانتماعی، اج

هاي فضایی به سوي  جانبه با نابرابري از برخورد یک کشورها
 ریزي شهري، مشارکتی، متناسب با تحوالت برنامه هتوسع

و  مشی جدید و تطبیق امور با اهداف توسعه پایدار تشکیل خط
ن یک رهیافت عنوا بهگیري از برنامه تجدید حیات شهري  بهره

                                                             
1- Urban Regeneration Approach 
2- Quality Upgrading Approach  

کاهش مشکل نابرابري فضایی در نواحی درونی  برايجامع 
  ). 1390خالوباقري، ( باشد میشهرها 
  

  انگاشت کیفیت زندگی - 2- 1
که  استمفهومی پیچیده و چندبعدي  ،کیفیت زندگی 

ارتباط  ،فیایی خاصبا وضعیت جمعیت در یک مقیاس جغرا
ش متقابل بین توان آن را به مثابه کن رو می دارد؛ از این

  -س ذهنی نسبت به تأمین این نیازهانیازهاي انسانی و احسا
ارائه تعریفی ). 1387 رضوانی،(در نظر گرفت  -بهزیستی ذهنی

دقیق و مورد توافق از انگاشت پیچیده و چندبعدي کیفیت 
هدفی  اساس نیز بر؛ تعاریف مختلف استزندگی بسیار دشوار 

 نجات،( هاي متفاوتی دارند شود ویژگی که از آنها دنبال می
گونه فراهم را در سه  بندي آنها که زمینه دسته )1387

  :این سه گونه عبارتند از. دنآور می

  .عد ذهنی کیفیت زندگی توجه دارندتعاریفی که به ب :نخست
  .عد عینی کیفیت زندگی توجه دارندتعاریفی که به ب :دوم

عینی کیفیت  تعاریفی که همزمان به ابعاد ذهنی و :سوم
   ).1387رضوانی، (زندگی توجه دارند 

بیانگر تعاریف متقاوت از انگاشت کیفیت زندگی  1جدول 
  .باشد می
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  تعاریف متفاوت از انگاشت کیفیت زندگی  - 1 جدول
  

  تعریف کیفیت زندگی  محقق  ابعاد کیفیت زندگی  ردیف

1  

  عینی

  مادي و روانی مردم در محیط زندگی خود عنوانی جدید براي مفهوم قدیمی بهزیستی  1983  -1لیو 

  2میشل و همکاران  2
 مجموعه عواملی همچون سالمتی، محیط فیزیکی، منابع طبیعی، توسعه فردي و امنیت

)Morais, 2010(  
  ها در شرایط اجتماعی و اقتصادي عمومی میزان رفاه افراد و گروه  1982 3مولر  3

  1995  -4پسیون  4
یت مسکن و نیز برخی مانند آلودگی و کیف؛ کنند م در آن زندگی مییت محیطی که مردوضع

  مانند سالمتی و دسترسی ؛هاي خود مردم صفات و ویژگی

5  

  ذهنی

  2007 -5کوستانزا و همکاران

2007  
  ها از بهزیستی ذهنی در ارتباط با ادراکات فرد و گروهمیزان تأمین نیازهاي انسانی 

6  
گروه کیفیت زندگی سازمان 

 6جهانیبهداشت 

هاي فرهنگی و ارزشی جامعه و در ارتباط با  در متن نظامادراك فردي از وضعیت زندگی 

  )WHOQOL Group, 1993( هاي فرد ات، استانداردها، عالیق و نگرانیاهداف، انتظار

7  

  عینی و ذهنی

  رضایت کلی فرد از زندگی  2000 -7فو 

  2003- پسیون   8
هاي  ات و ویژگیکنند و همچنین برخی از صف می یت محیطی که مردم در آن زندگیوضع

  خود مردم

  دم بهزیستی مردم و محیط زندگی آنهابهزیستی یا ع  2008 -8داس  9

  ساختاري چندبعدي شامل قلمروهاي مادي، احساسی، روانی، اجتماعی و رفتاري  2005  -9جنز  10

  2001 -10هاجرتی و همکاران  11

 .کند از قلمروهاي زندگی داللت میاد و نه فقط بر برخی اصطالحی که بر کیفیت زندگی افر

یک ساختار کلی  ،اي آن در مجموعاگر کیفیت زندگی به اجزاي مختلف تقسیم شود، باید اجز

  .Hagerty et al., 2001)( نام کیفیت زندگی را نمایش دهندبه 

  )نگارندهمطالعات : (منبع  
  

  

                                                             
1- Liu 
2- Mitchell et al 
3- Moller 
4- Pacione 
5- Costanza. et al 
6- Whoqol Group 
7- Foo 
8- Das 
9- Janse 
10- Hagerty et al 
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هاي  ز انتظامگی، انظریات مرتبط با انگاشت کیفیت زند
متعددند اما  ،این نظریات. یافته است فکري گوناگون توسعه

  :عبارتند از ترین آنها عمده
ا فهرستی از عوامل کیفیت زندگی ر :طلبی نظریه لذت

گذارد  ه بر ادراك و ذهنیت فرد تأثیر میداند ک عینی می
  ).1389 رضاپور،(

تنها  ،یک شخص 1تکامل تمایالت ذاتی :نظریه برتري
ارتقاي و  ئز اهمیت در سنجش کیفیت زندگی استورد حام

کیفیت زندگی فرد را نتیجه برآورده شدن تمایالت و آرزوهاي 
  ). 1389 رضاپور،( داند او می

ها و  که ارزش بعد نظري این نظریه :باور نظریه فایده
ارتباط دارد و  ،با کیفیت زندگی ذهنی گیرد آرزوها را در بر می

جش فایده در زندگی مادي مربوط سنبه  ،بعد عملی آن
 رضاپور،(شود و با کیفیت زندگی عینی ارتباط دارد  می

1389 .(  
به شناخت ماهیت  :2(THN) نیازهاي انسانینظریه 

کند که  بندي آنها پرداخته و بیان می نیازها و دسته
دهنده  ندي از برآورده شدن نیازهاي انسانی، شکلم رضایت
  ).1389 رضاپور،( تمندي از زندگی اس رضایت

را در جامعه،  فرهنگ :3(SAT)نظریه عمل اجتماعی
داند و هرگونه تغییر و تحول در آن را باعث  کننده می تعیین

  ). 1389 رضاپور،(داند  ر و تحول در سایر ابعاد جامعه میتغیی
کارگیري انگاشت کیفیت  به هاي متفاوتی براي رهیافت

دو  ،میان آنها ارد اما ازریزي شهري وجود د در برنامهزندگی 
فت کیفیت اشمیت و نول و رهیا -رهیافت کیفیت زندگی برگر

عنوان یک کلیت مدنظر قرار داده و  اجتماعی که جامعه را به
عالوه بر توجه به خودمختاري فردي، کیفیت زندگی را با 

ها  گیري از روابط اجتماعی ارزیابی نموده و کاهش نابرابري بهره
به اجتماعی، هسته اصلی این دو رهیافت و تحقق عدالت 

  .ترند به موضوع این پژوهش نزدیکآیند و  حساب می

                                                             
1- Intrinsic Desires 
2- Theories of Human Needs (THN) 
3- Social Action Theory (SAT) 

توان در دو  میمعیارهاي سنجش کیفیت زندگی را نیز 
. هاي عینی، جاي داد هاي ذهنی و شاخص گروه سنجه

گري از ادراك، هاي ذهنی از طریق پیمایش و پرسش سنجه
د و نآی ه دست میب رضایت و ارزیابی مردم از زندگی خود

هاي حاصل از  کارگیري داده هاي عینی از طریق به صشاخ
. )1387 نوغانی،(شوند  ها و آمارهاي رسمی حاصل می گزارش

و  ها جنبه براي سنجش کیفیت زندگی ابتدا باید تمامی ابعاد،
شناسایی شوند تا  ،دهنده این انگاشت تشکیل هاي شاخص

  .ت یافتبتوان به تعریفی جامع و کامل دس
هاي کیفیت  ها و شاخص ، به بررسی سنجه2جدول 

  .پردازد زندگی در مطالعات مختلف می
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  هاي کیفیت زندگی در مطالعات مختلف  ها و شاخص سنجه -2 جدول

  )مطالعات نگارنده: (منبع

                                                             
1- Echnider  
2- Disorganization 
3- Liu 
4- Boyer and Savageau 
5- Blomquist et al 
6- Sufian 
7- Protassenko 
8- Shallok & Vordoke 
9- Diner 
10- Vilxenson 
11- Raffian 

  هاي کیفیت زندگی ها و شاخص سنجه  مطالعه

  1976 -1اشنایدر
الکلیسم، اعتیاد و  جنایت،( 2سازمانی اجتماعی بی/ آموزش) / روحی و جسمی(المتی س/ محیط زیست/ درآمد، ثروت و شغل

  )هاي عینی کیفیت زندگی با تأکید بر شاخص). ( 1976 اشنایدر،( بیگانگی و مشارکت سیاسیاز خود...)/ 

  Ulegin Burc, 2001) ( سیاسی، محیطی، اجتماعی و بهداشت و آموزش اقتصادي،  1976 -3لیو

  نقل، آموزش، هنر، خالقیت، اقتصاد و هاي سالمتی و محیطی، جرم،  حمل ، مراقبتآب و هوا، مسکن  1981 -4بایر و ساواگو

  1988 -5بلومکوئست
معلم، دید، جرم و خشونت، نرخ رعت باد، تابش خورشید، ساحل، بارندگی، رطوبت، گرماي هواي روزانه، درجه سرماي هوا، س

  هاي دفن زباله مجموع ذرات معلق، محل

  1993 -6سوفیان
صلح و آرامش، ترافیک، تاندارد مسکن، ارتباطات، آموزش، سالمت عمومی، مومی، هزینه غذا، فضاي زندگی، اسامنیت ع

  هواي پاکیزه

  Ulegin Burc, 2001)(درآمد ماهانه هر فرد، توزیع درآمد، هزینه غذاي ماهانه   1997 -7پروتاسنکو

  2002 - 8شاالك و وردوگ

هاي مادي، وضع مالی، شغل، مسکن، تحصیالت،  تعامالت، روابط، حمایت شار روحی،، نداشتن فيخرسندي، خودپندار

ها، مشارکت،  ها و اهداف فردي، انتخاب شهاي روزانه، فراغت، کنترل فردي، ارز حیت فردي، کارایی، سالمت، فعالیتصال

  )1387رضوانی، ) (هاي ذهنی کیفیت زندگی توجه به جنبه(انی و حقوق مشروع هاي اجتماعی، حقوق انس ها، حمایت نقش

  2000، 9داینر
/ تعهدات اجتماعی، همبستگی و مشارکت اجتماعی، برخورداري از حمایت اجتماعی و حقوق فردي: استانداردهاي شهروندي

 منزلت نقشی در سطوح فردي، اجتماعی و خانوادگی 

  هاي شغلی و تعامالت اجتماعی ، فرصت)ها راجیح(هاي خرید  هاي شهرداري، فرصت فعالیت: هاي اجتماع تمام جنبه  1991 -10ویلکسنسون

  1993-11رافیان
ایمنی عمومی، هزینه غذا، فضاي زندگی، استاندارد مسکن، ارتباطات، آموزش، سالمت عمومی، صلح و آموزش، جریان 

  ترافیک، تمیزي هوا

  کمیته بحران جمعیت
نقل  و بهداشت همگانی، آرامش عمومی، حمل امنیت عمومی، هزینه خوراکی، فضاي مسکونی، ارتباطات، آموزش عمومی،

  شهري، هواي سالم 
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ریزي  کارگیري انگاشت کیفیت زندگی، در برنامه خاستگاه به
باشد و کشورهاي کمتر  یافته می شهري کشورهاي بیشتر توسعه

کارگیري انگاشت کیفیت زندگی و  یافته به تدریج الگوي به توسعه
یافته اقتباس  هاي آن را از کشورهاي توسعه و شاخص ها سنجه
ریزي  بررسی تجربیات کشورهاي مختلف در زمینه برنامه. دکردن

دهنده تغییر توجه از ابعاد عینی و  ارتقاي کیفیت زندگی، نشان
کالبدي زندگی شهري به سوي ابعاد ذهنی و برابر دانستن کیفیت 

، توسعه اقتصادي و هاي متقابل محیطی زندگی با شناخت ویژگی
تأثیر انگاشت  هاي آینده و تحت برابري اجتماعی نسل امروز و نسل

ریزي  رابطه بین انگاشت کیفیت زندگی و برنامه. پایداري است
نخست، : توان مورد بررسی قرار داد شهري را از دو جهت می

و دوم،  (Seik, 2000) ریزي با هدف ارتقاي کیفیت زندگی  برنامه
ریزي شهري  گوناگون انگاشت کیفیت زندگی در برنامهکاربردهاي 

اي بودن  ناشی از چندبعدي بودن این انگاشت و بین رشته
  :که عبارتند از ریزي شهري برنامه

 ریزي  برنامه جانبه سیستم مورد شناسایی و تحلیل همه
    )1389 رضاپور،(

  شناسایی مشکالت و تولید اهداف جامعه(Lee, 2008)    
 بهینه و بر مبنایی برابرخواهانه منابع شهري تخصیص  
 ریزي هاي مشارکت مردمی در برنامه ایجاد زمینه 

 منظم  هاي شهري از طریق سنجش و بازبینی فرابینی برنامه
  ).1389رضاپور، (کیفیت زندگی به صورت پیوسته و تکرار شدنی 

     
 

  ) شهر تهران 13منطقه (بررسی نمونه موردي   - 3- 1
الیه بخش شرقی شهر تهران  شهر تهران در منتهی 13منطقه 

 1385 اطالعات آماري سال اساس ، بر»2تصویر شماره «قرار دارد 
نفر  200837برابر  هکتار و جمعیتی 7547/1744 معادل وسعتی

 براساس منطقه این). 1385نتایج سرشماري نفوس و مسکن، (دارد 

محله است  13 و چهار ناحیه شهرداري، داراي اداري تقسیمات
توسعه شهري  مسائل  طرح مطالعات و بررسی(» 3تصویر شماره «

یکی از مناطقی است که  13منطقه  .)شهر تهران 13منطقه 
خورد و  نابرابري فضایی و کیفیت پایین زندگی در آن به چشم می

  .الزاماً نابرابرترین منطقه شهر تهران نخواهد بود

  
  
  

  
  
  

  
                                                                   شهر تهراندر  13موقعیت منطقه  - 1تصویر 

  )نگارندههاي  یافته(: منبع                                                                  
  

  
  
  
  
  

  
                                                           

    شهر تهران 13ه نواحی منطق -2تصویر 
                                                                         

  )رندهنگاهاي  یافته( :منبع                                                                       
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، زمینه گیري منطقه بررسی ساختار فضایی و تصمیم
ضایی نظور تحلیل پدیده نابرابري فم قیاس بین نواحی آن را به

ي که داراي بیشترین تفاوت ا در سطح منطقه و تشخیص ناحیه
 -طبیعیبا سایر نواحی منطقه است در سه ساختار  و جدایی

بر حسب معیارهاي  گیري فعالیتی و تصمیم -محیطی، فضایی
نیاز به  ،قیاس مذکور. آورد فراهم می ،بندي شده منتخب طبقه

این  .ایی براي تشخیص نواحی همگن داردتعیین معیاره
معیارها از پاالیش معیارهاي به دست آمده در بخش چارچوب 

و شرایط خاص نمونه موردي و ها  و تطبیق آن با ویژگی نظري
تدوین و  ،دسترسنظر گرفتن اطالعات موجود و در  با در

  .»3 جدول« بازبینی گردیدند

  
   شهر تهران 13سنجش نابرابري فضایی در منطقه  معیارهاي پیشنهادي شناسایی و - 3 جدول

  ها شاخص  بندي موضوعی طبقه  زمینه  ردیف

  محیطی هاي زیست انواع آلودگی   زیست محیط  طبیعی  1
 محیطی وضعیت زیست  

  فعالیتی -فضایی  2

  فضایی -کالبدي

  عرصه مسکونی(متوسط ابعاد قطعات مسکونی(  
 بناي مسکونی سرانه زمین و زیر  
 فیت واحدهاي مسکونیکی  
 هاي مسکونی تعداد طبقات ساختمان  

   مسکونی نحوه تصرف واحدهاي  
 میانگین عرضه معابر  
 سهم برخورداري از کاربردهاي خدماتی، رفاه عمومی و گذران اوقات فراغت  

  اجتماعی -جمعیتی

 اندازه جمعیت  
  تعداد نفر در هکتار(تراکم جمعیتی(  
 تعداد واحد مسکونی در هکتار( تراکم مسکونی(  
 نرخ خانوار در واحد مسکونی  

  نرخ نفر در واحد مسکونی  
   نسبت جنسی(ساختار جنسی(  
 نرخ باسوادي زنان  
 نرخ باسوادي مردان  

  فعالیتی
 سهم اشتغال  
 ارزش امالك 

  گیري تصمیم  گیري تصمیم  3
 قوانین و مقررات  
 مشارکت  
 گیري عناصر تصمیم 

  )هاي نگارنده یافته(: منبع       
یري گ بررسی و قیاس اولیه ساختار فضایی و تصمیم

اساس معیارهاي پیشنهادي و  شهر تهران بر 13نواحی منطقه 
نمودارهاي  شامل(بندي  رده - بندي نمودارهاي رتبهبا استفاده از 

بین  )3 تصویر( تحلیل نابرابري فضاییو ) اي بعدي مقایسه تک
ي فضایی شدید بین نواحی کننده وجود نابرابر تأیید نواحی،

ود نابرابري فضایی و براي اطمینان از وج .باشد منطقه می

نابرابري با سایر نواحی اي که داراي بیشترین  تعیین ناحیه
خطی  کارگیري روش ترکیب منطقه است، تحلیل نواحی با به

  .همپوش انجام شدهاي  معیارها با استفاده از نقشه
گیري از فن ترکیب خطی، مقوالت مرتبط با هر  بهرهبا 

گذاري شدند و پس از  ارزش ،معیار، مشخص و این مقوالت
شده آنها در نسبت با هم،  بندي خام و دگرگون تعیین رتبه



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1391زمستان ، اولشماره / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 58

 

 
 

. گردیدندیه به معیارهاي مختلف ته هاي همپوش مربوط نقشه
  1(GIS) از سیستم اطالعات جغرافیایی ،ها براي ترکیب نقشه

اي مساوي روي ه و معیارها با درنظر گرفتن ارزش استفاده شد
افزار با درنظر گرفتن  که نرمهم قرار گرفتند؛ به طوري 

مختلف ترکیب بر حسب مقوالت هاي  هاي مساوي حالت ارزش
از  گذاري شده هر یک بندي خام و ارزش تعریف شده، رتبه

ها  ویژگی ترین هاي داراي پایین مقوالت را مشخص کرد و ناحیه
هاي  ناحیه. ، مشخص گردیدندشده به لحاظ معیارهاي بررسی

هاي به دست آمده از  نابرابر حاصل از همپوشانی نقشه
ناحیه  ،روي هم قرار داده شدند و در نهایت ،معیارهاي مختلف

شد داراي بیشترین نابرابري فضایی با سایر نواحی مشخص 
  ).4 تصویر(

گیري از معیارها و  ا بهرهاز تعیین ناحیه نابرابر ب پس
روش منتخب، بررسی نابرابري فضایی و کیفیت زندگی با 

هاي  گیرندگان و برنامه ده از دیدگاه افراد ساکن و تصمیماستفا
نتایج به  همپوشانیاز شد و نامه انجام از طریق پرسششهري 

هاي مذکور با نتایج به دست آمده از  دست آمده از پرسشنامه
) هاي همپوش مل قیاس تحلیلی و نقشهشا(مراحل قبلی 

تحلیل نهایی نابرابري فضایی و کیفیت زندگی در منطقه و 
احیه و همچنین ناحیه داراي شناسایی و معرفی نابرابرترین ن

  .گرفتانجام  ،ترین کیفیت زندگی پایین

                                                             
1- Geographic Information System 

کارگیري  با به ،سنجش کیفیت زندگی در نمونه موردي
رزیابی ادراکات و یمایش و اهاي ذهنی حاصل از پ سنجه

به . گیرد روندان از زندگی شهري صورت میمندي شه رضایت
دگی ذهنی و ، کیفیت زندگی برابر با کیفیت زندیگر بیانی

در نظر گرفته  ،مندي شهروندان مربوط به میزان رضایت
معیارها و هایی در دو بخش شامل  رو، پرسشنامه از این .شود می

به (ایی و کیفیت زندگی هاي پیشنهادي نابرابري فض سنجه
هاي نظري مرتبط با کیفیت  رسی چارچوبدست آمده از بر

گیري  هاي ساختار فضایی و تصمیم ویژگی زندگی و انطباق با
تنظیم و پس  ،و متناسب با شرایط نمونه موردي) نمونه موردي

 ها به روش مصاحبه داده .دشون نهایی می اصالح ،از چند مرحله
ه تفکیک حجم نمونه انتخاب شده بر حسب رو در رو، با توجه ب

 ،حجم نمونه. شوند آوري می جمعیت محالت منطقه، جمع
نامه پرسش 350براساس این رابطه تعداد ( طبق فرمول کوکران

هاي گردآوري  و دادهانتخاب  )در نواحی منطقه تکمیل شدند
مورد  ،هاي آماري توصیفی و تحلیلی روش شده با استفاده از

ها،  نامهمنظور تعیین پایایی پرسشبه . گرفتندتحلیل قرار 
مقدار ضریب . تندگرف ها مورد تحلیل آلفاي کرنباخ قرار داده

 دهنده بود که نشان 698/0ها برابر با  آلفاي پرسشنامه
باشد و  ها می قابل قبول اجزاي درونی پرسشنامه همبستگی

ضایی روابط بین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و نابرابري ف
شهر  13در منطقه  1390از دیدگاه افراد ساکن در سال 

  .شود میتهران، تبیین 
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  شهر تهران  13هاي پیشنهادي براي سنجش کیفیت زندگی در منطقه  سنجه -4 جدول
  

  ها سنجه  زمینه کلی  ردیف

1  
 خدمات رفاهی

  
  

  خدمات بهداشتی و درمانی
  مراکز خرید روزانه

  مراکز خرید غیرروزانه
  اي آموزشیه مکان
  ها و ادارات بانک

  ...)نشانی، امدادي و  برق، تلفن، آب، گاز، آتش(خدمات عمومی 
  مساجد و مراکز مذهبی

 امنیت اجتماعی  2

  

  حضور نیروهاي امنیتی
  )محل سکونت و خودرو(امنیت مالی 

  گیران، معتادان و افراد ناباب شتم و امنیت جانی در برابر ضرب
  هاي خالی مومی و زمینها، فضاهاي ع امنیت پارك

  ایمنی در برابر تصادف با وسایل نقلیه موتوري
  ها ها و کوچه تسهیالت و روشنایی خیابان

  ها زیست و آلودگی محیط  3
  

 )ها نبود آلودگی(کیفیت هوا 

  هاي عمومی ها و مکان ها، خیابان آوري زباله در محله و نظافت کوچه بندي جمع نحوه و زمان
  هاي صوتی آلودگی

  اضالب و بوي بد ناشی از آنف

 ونقل خدمات حمل  4

  

 ونقل امکانات حمل

  عرض معابر
  دسترسی پیاده
  فضاي پارکینگ

  نواحی گذران اوقات فراغت  5
  

  فضاهاي سبز
  فضاهاي فرهنگی
  فضاهاي ورزشی

6  
حس تعلق و وابستگی به 

  محله
  

 حس تعلق به محله و روابط با همسایگان

  حل زندگی فرد با خبر شوندتمایل به اینکه دیگران از م
  خوانایی نشانی محل سکونت

  تالش براي بهبود شرایط محله

  کیفیت مسکن  7
  

 غیرفرسوده/ واحد مسکونی فرسوده

  مساحت واحد مسکونی
  امکانات واحد مسکونی

  ازدحام و شلوغی محله  ازدحام و شلوغی  8

  تخدمات شهرداري و رسیدگی به شکایا  خدمات شهرداري و شورایاري  9
  خدمات شوارایاري و رسیدگی به شکایات

  زندگی کلی  10
  

  محل سکونت
  سالمت جسمی

  آرامش روحی
  زندگی خانوادگی

  نوع شغل
  درآمد

  وضعیت و سطح تحصیلی
  )هاي نگارنده یافته: (منبع      
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حی نمونه موردي شامل بررسی قیاس کیفیت زندگی نوا
هاي  و ویژگی توصیفی مربوط به نحوه توزیع متغیرها هاي یافته

پس . باشد هاي کیفیت زندگی می ربوط به سنجهنمونه آماري م
مندي  از تحلیل توصیفی اطالعات به دست آمده از سنجش رضایت

مندي افراد ساکن،  ساکنین نواحی نمونه موردي، میزان رضایت
هاي کیفیت زندگی با  میانگین سنجه. بندي شد گذاري و رتبه ارزش

میانگین  ي مذکور، محاسبه و از ترکیببند درنظر گرفتن رتبه
 ،ها در نواحی نمونه موردي ها، میانگین هر یک از زمینه سنجه
هاي کیفیت زندگی  در مقایسه و ترکیب سنجه. ه گردیدمحاسب

ر نسبت با یکدیگر، ارزش یکسانی در ها د براي تمامی سنجه
به دست آمده براي هر  هاي با ترکیب میانگین. نظر گرفته شد

مورد هاي کیفیت زندگی، میانگین هر ناحیه  از سنجهیک 
هاي به دست  از مقایسه میانگین سنجه. قرار گرفت محاسبه

احی چهارگانه، مشخص گردید که ناحیه داراي آمده براي نو

با توجه به نتایج به دست  .باشد میترین کیفیت زندگی  پایین
ناحیه نواحی نمونه موردي،  آمده از مقایسه کیفیت زندگی در

ترین  سایر نواحی، پایین اي که در مقایسه با عنوان ناحیه یک به
  .شد، مشخص کیفیت زندگی را دارد

هاي ساکنین، به همین شیوه  عالوه بر پرسشنامه
آوري  هاي مسئولین، جمع هایی براي سنجش دیدگاه پرسشنامه

هاي ساکنین  نتایج پرسشنامه. شده و مورد تحلیل قرار گرفتند
وجود  کننده تأیید ،ن در بررسی نابرابري فضاییو مسئولی

که  طوري است؛ بهنابرابري فضایی در بین نواحی منطقه 
مربوط به ناحیه یک  ،بیشترین مشکالت از نظر تعداد و شدت

پوشانی نتایج به دست آمده از این مرحله با نتایج از هم. است
ین تر نابرابرترین و پایینمراحل قبلی، ناحیه یک به عنوان 

 ،کیفیت زندگی در مقایسه با سایر نواحی نمونه موردي
  .شدشناسایی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

   شهر تهران 13بندي تحلیل نابرابري فضایی بین نواحی منطقه  رده -بندي نمودارهاي رتبه - 3 تصویر
  

  )نگارندههاي  یافته(: منبع                   
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شهر  13هاي استخراج شده از معیارهاي نابرابري فضایی و تعیین ناحیه نابرابر فضایی در منطقه  نقشه همپوشانی - 4 تصویر               
  تهران

  

  )نگارندههاي  یافته(: منبع              
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شهر تهران  13منطقه  هاي پیشنهادي در نواحی میانگین سنجهسنجش و مقایسه کیفیت زندگی براساس  - 5 تصویر
  

  )نگارندههاي  یافته(: منبع
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  شهر تهران 13یابی در منطقه  مشکل - 2-1
دي در نمونه پیشنها راستاي کارآمد ساختن برنامهدر 

ریزي منطقه حاصل از پاالیش  موردي، مشکالت برنامه
ه از بررسی ساختار فضایی و مشکالت به دست آمد

عیارهاي پیشنهادي اساس مگیري و قیاس نواحی بر تصمیم
هاي  الت به دست آمده از بررسی برنامهنابرابري فضایی، مشک

قه و مشکالت به دست آمده از گذشته و موجود منط
هاي  و مسئولین، براساس سنجه هاي افراد ساکن پرسشنامه

. شدذهنی کیفیت زندگی و معیارهاي نابرابري فضایی مشخص 
دو بیانیه  ،ذکوراستخراج مشکالت از مسیرهاي مدر راستاي 
هاي  شاخصبیانیه مشکالت مبتنی بر بررسی  -1 :تدوین شد

. هاي ذهنی سنجهبیانیه مشکالت مبتنی بر بررسی  -2عینی و 
هاي کیفیت  سازي معیارهاي نابرابري فضایی و سنجه یکپارچه

زندگی و معرفی معیارهاي یکپارچه رویارویی با نابرابري فضایی 
زي مبتنی بر ارتقاي کیفیت زندگی پس ری کارگیري برنامه با به

اساس  ریزي پیشنهادي بر از معرفی و بازبینی چارچوب برنامه
زمینه پاالیش دو بیانیه مذکور و  ،هاي نمونه موردي ویژگی

ریزي در نمونه موردي را  تدوین بیانیه نهایی مشکالت برنامه
  .فراهم آورد

  
 13در منطقه ریزي رویارویی با نابرابري فضایی  برنامه -2-2

  شهر تهران
هاي  داف نوشتار و پس از بررسی چارچوببا توجه به اه

بط با موضوع و تطبیق هاي مرت تجربی انگاشت فنی و نظري، 
موردي، از میان نظریات، تفکر  هاي نمونه آن با ویژگی

 -هاي اجتماعی ناسی اجتماعی که رفتارها و ویژگیش بوم
فضایی آن مرتبط شهر را به شکل اقتصادي ساکنین یک 

داند و نظریه عمل اجتماعی که انگاشت کیفیت زندگی را  می
تعریف  ،ی براي دستیابی به اهدافدر چارچوب مسیرهای

هاي  ن نظریات منتخب و از میان رهیافتبه عنوا کند، می
برخورد نیز رهیافت تجدید حیات شهري براي رویارویی با 

اشمیت و نول  - گرضایی و رهیافت کیفیت زندگی برنابرابري ف
گیرد و عالوه  عنوان یک کلیت واحد در نظر می که جامعه را به

، آزادي، 1برابري نظیربر عوامل فردي، بر عوامل اجتماعی 
هاي منتخب  عنوان رهیافت تمرکز دارد، به 2امنیت و انسجام

چارچوب . انتخاب گردیدند ،کارگیري در نمونه موردي براي به
کارگیري  نابرابري فضایی با بهویارویی با پیشنهادي ر

 ،ریزي مبتنی بر ارتقاي کیفیت زندگی در نمونه موردي برنامه
سیر محتوایی و روند کاري، تدوین بر اساس دو زمینه و م

اندازي  هاي اصلی راه شرط ابزار و پیش ،این اساس بر .شود می
 معرفی شده و  ،سب و فرایند پیشنهاديیک سازوکار منا

 بر. گیرد ن قرار میمورد آزمو ،در نمونه مورديکارگیري آن  به
که ها  یبررس از ترین نتایج به دست آمده  این اساس، عمده

 ،ریزي مورد توجه قرار گیرند در برنامهشرط  عنوان پیشبه باید 
  :عبارتند از
 عنوان  کننده به میت و نقش امکانات و عوامل تنظیماه

اهش نابرابري گی و کگذار بر ارتقاي کیفیت زند عوامل تأثیر
اي و دربرگیرنده قلمروهاي  شناسی بین رشته فضایی مبتنی بر روش

   گسترده
 ون غیرکالبدي شامل توجه به منفعت عمومی و ابعاد گوناگ

شناختی و اجتماعی در  اقتصادي، فرهنگی، روانابعاد محیطی، 
  ریزي برنامه

 ي ها در نظر گرفتن معیارهاي عینی عناصر محیطی و سنجه
بردارنده  ذهنی مرتبط با واکنش مردم نسبت به عناصر در

معیارهاي ( هاي نابرابري فضایی و کیفیت زندگی ویژگی
  )یکپارچه
 ریزي  به نقش مردم در فعالیت برنامه اهمیت فراوان  
 زندگی و ادراکات  3هاي عینی توجه همزمان به واقعیت

  ها  از این واقعیت 4ذهنی
 ابري میان نواحی نابرهاي پایه  در نظر گرفتن ویژگی

  هاکننده آن ها و جستجوي وجوه مهم ایجاد مسکونی در تحلیل
 م استقالل نواحی مسکونی شهر و درنظر توجه به عد

عنوان  هاي فضایی یک ناحیه مسکونی به گرفتن تغییر ویژگی
  یکی از عوامل تغییر سایر نواحی 

                                                             
1- Equality 
2- Solidarity 
3- Objective 
4- Subjective 
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 ایی هاي بارز و آشکار ساختار فض توجه به تفاوت
ضایی و کیفیت نواحی مختلف منجر به پیدایش نابرابري ف

هاي  زندگی متفاوت در آنها و لزوم تحلیل مشکالت و فرصت
  .ها کننده این تفاوت محیطی ایجاد

یگر هاي د شرط عالوه بر نتایج فوق، از جمله پیش
ریزي براي کاهش نابرابري فضایی و ارتقاي کیفیت  برنامه

. هاي مختلف است ارکت دادن گروهگی، ایجاد زمینه مشزند
نهادهاي دولتی داراي قدرت  ها شامل دو دسته این گروه

حلی رسمی و سازي و نهادهاي م گیري و تصمیم تصمیم
پذیر  امکان. شوند هاي جمعی می غیررسمی فعال در عرصه

ریزي،  افزایش مشارکت این دو دسته در فرایند برنامهشدن 
هایی است که به صورت  زمینه آوردن مشروط و نیازمند فراهم

  :فشرده عبارتند از
 محوري آنها در رابطه با نقش سازي شهروندان در  آگاه

 ریزي  برنامه

 گیران و شهروندان در رابطه با  سازي تصمیم آگاه
 انگاشت کیفیت زندگی و نابرابري فضایی

 گیري شهري در راستاي  اصالح ساختارهاي تصمیم
 وندان تسهیل امر مشارکت شهر

 سازي آنها با مشارکت افراد  بازبینی قوانین و هماهنگ
 .هاي درگیر و گروه

د اقدام به طراحی و اجراي بای پس از ایجاد شرایط پایه،
کارگیري  ویارویی با نابرابري فضایی از طریق بهرفرایند 

ریزي مبتنی بر ارتقاي کیفیت زندگی در نمونه موردي  برنامه
تناظر مراحل هر دو فرایند یند از قیاس متدوین این فرا.  کرد

مبتنی بر ارتقاي کیفیت زندگی و رویارویی با  ،ریزي برنامه
که در هر مرحله و به  طوري به. گیرد ابرابري فضایی، انجام مین

هاي فضایی و ارتقاي کیفیت  ، کاهش نابرابريفراخور هر مرحله
رایند براي طراحی ف .گیرد مورد توجه قرار می ،زندگی شهري
یا : ناریو به کار پرداختتوان در چارچوب دو س پیشنهادي می

و اهداف و  با کشف مشکالت، انتخاب شوندمناسب  هاي روش
 -ریزي مشکل تفکر برنامه( کردمربوط  آنهاراهبردهایی را به 

الن، مسیر و اهداف ک  انداز ها، چشم یا با تعیین ارزش) 1سو 
                                                             
1- Problem-Oriented 

تفکر ( ساخت مشخصها را حرکت در دستیابی به آن
که البته ترکیبی از این دو شیوه نه  )2سو  - ریزي هدف برنامه

باشد  لوب است و در اینجا مورد توجه میبلکه مط ،فقط ممکن
 ):1 شکل(

  

                                                             
2- Goal-Oriented 
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   اي کیفیت زندگیریزي مبتنی بر ارتق کارگیري برنامه چارچوب پیشنهادي رویارویی با نابرابري فضایی با به  -1 شکل
  

  )نگارندههاي  یافته(: منبع             
  
  
  

 بر ارتقاي کیفیت زندگی ریزي مبتنی چارچوب پیشنهادي رویارویی با نابرابري فضایی با به کارگیري برنامه

هاي  نتایج به دست آمده از بررسی چارچوب
 درونداد نظري، فنی و تجربی و بررسی نمونه موردي

 

به کارگیري چارچوب پیشنهادي در نمونه 
 موردي

 برونداد

 طراحی و معرفی فرایند پیشنهادي

هاي نابرابري فضایی و  گیري از شاخص بهره
تشخیص نابرابري هاي کیفیت زندگی،  سنجه

 و افت کیفیت زندگی

 بررسی و تحلیل نابرابري فضایی و کیفیت زندگی - مرحله نخست

ریزي  یابی برنامه بر مبناي فنون مشکل
ارتقاي کیفیت زندگی و با تأکید بر مشکالت 

 ایجادکننده و ناشی از نابرابري فضایی

 ریزي تعیین مشکالت برنامه - مرحله دوم

وین اهداف شامل استخراج بر مبناي فنون تد
ها و با تأکید بر  اهداف از مشکالت و ارزش

 هدف ارتقاي کیفیت زندگی 

 تدوین اهداف -مرحله سوم

  

اندازسازي، پاالیش  استفاده از فنون چشم
 هاي منطقه اندازهاي برنامه چشم

 انداز ارتقاي کیفیت زندگی تدوین چشم - مرحله چهارم

 اي ارتقاي کیفیت زندگی براي رویارویی با نابرابري فضاییتولید راهبرده - مرحله پنجم

 هاي رویارویی با نابرابري فضایی تأکید بر سیاست ها تولید سیاست - مرحله ششم

 اجرا، مرور و فرابینی برنامه -مرحله هفتم تأکید بر ویژگی فرابینی انگاشت کیفیت زندگی

 ایجاد زمینه و شرایط پایدار

شارکت افراد و نهادهاي درگیر ایجاد زمینه م 
 گیري در تصمیم

ریزي  به کارگیري اصول رویارویی با نابرابري فضایی و برنامه
 مبتنی بر ارتقاي کیفیت زندگی
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مراحل طراحی و معرفی فرایند پیشنهادي به شرح 
  :باشد ذیل می

  تدوین بیانیه اهداف  - الف
ریزي ارتقاي کیفیت زندگی توسط گروه  اهداف برنامه

، شامل افراد(درگیري و مشارکت همه اجتماع ریزي و با  برنامه
گیرندگان  تصمیم و) سازان تصمیم(ریزان  ، گروه برنامه)هادهاها و ن گروه

بیانیه نهایی . دنشو تدوین می ،در قالب اهداف کالن و خرد
اهداف  و حذفاز پاالیش شامل تجمیع، تلفیق  13اهداف منطقه 

قه، هاي گذشته و موجود منط براساس برنامه مشابه تدوین شده
هاي درگیر در  هگرو هاي اهداف منتج از مشکالت و ارزش

ارتقا و ایجاد شرایط برابر  .دنشو تدوین می ،ها گیري تصمیم
هاي موجود بین ساکنین نواحی  محیطی، تعدیل نابرابري زیست

عملکردي، دستیابی به شرایط مناسب کالبدي و  ،مختلف منطقه
 گیري از اجتماعی، کیفیت اشتغال و کاهش میزان بیکاري با بهره

ابعاد  اي موجود و ارتقاي کیفیت زندگی دره و پتانسیل ها توان
  .باشند ریزي در این منطقه می مختلف آن، از مهمترین اهداف برنامه

  انداز ارتقاي کیفیت زندگی تدوین بیانیه چشم - ب
اساس بر ،شهر تهران 13انداز منطقه  بیانیه نهایی چشم 

هاي  مهانداز برنا هاي چشم از پاالیش بیانیهبیانیه اهداف و 
سازي  انداز شده از فن چشم شته و موجود منطقه و تولیدگذ

 هاي دارایی، نیاز و تداوم تمایل، تدوین مبتنی بر بیانیه 1ارگون
 زیست پایدار، محیطاي با کیفیت زندگی و  منطقه. شود می

اد پایدار و ، اقتصساختار جمعیتی، اجتماعی یکپارچه و منسجم
داراي  و ها نابرابري حداقلگیري منسجم و با  برابر، ساختار تصمیم

از  هایی ، قسمتساختاري مناسب براي سکونت، فعالیت و فراغت
  .شوند انداز منطقه محسوب می بیانیه چشم

  کارگیري روش طراحی برنامه انتخاب و به -ج
عنوان روش  گیري مرتبط، به هاي تصمیم روش تحلیل عرصه

. ودش شهر تهران، انتخاب می 13در منطقه طراحی برنامه 

                                                             
  :اندازسازي آرگون از فرایندي متشکل از چهار گام تشکیل شده است فن چشم -1

  اکنون کجا هستیم؟ -
  رویم؟ به کجا می -
  خواهیم باشیم؟ کجا می -
  چگونه به آنجا برسیم؟ -

عات اولیه در مورد مشکالت روش مذکور با استفاده از اطال
رویارویی با  باگیري مرتبط  هاي تصمیم عرصهریزي،  برنامه

کند و  را تعیین مینابرابري فضایی و ارتقاي کیفیت زندگی 
به تولید  ،گیري هاي تصمیم پس از تعیین اختیارهاي عرصه

پردازد و با  ر میهاي سازگاسناریوهاي ممکن از ترکیب اختیار
سناریوي . کند امتیازدهی آنها، سناریوي منتخب را معرفی می

افزایش حفاظت : رت است ازشهر تهران عبا 13برتر در منطقه 
زیست، افزایش امنیت اجتماعی، افزایش جمعیت و  از محیط

فعالیت و افزایش کاربردهاي شهري و بهبود کالبد مسکن و 
. گیري تصمیم فضایی و اختارشبکه ارتباطی و نیز ارتقاي س

گذاري، سازگاري اختیارهاي  هاي سیاست پس از تعیین عرصه
آنها در یک ماتریس بررسی و اختیار برتر هر عرصه 

اساس آن راهبردهاي  و بر گردد گذاري، مشخص می سیاست
  .شوند ریزي تولید می برنامه

  بیانیه راهبردها تدوین -د
کار گرفته  اف و روش بهه نهایی، اهدبا استفاده از بیانی

ویارویی شده براي طراحی برنامه، راهبردهاي گزینه به منظور ر
بر  ریزي مبتنی کارگیري برنامه با نابرابري فضایی از طریق به

بیانیه نهایی راهبردهاي . شود ارتقاي کیفیت زندگی، تدوین می
هاي  راهبردهاي استخراج شده از برنامهاز پاالیش  ،منطقه

هاي  عرصهدست آمده از روش تحلیل ه اهبردهاي بمنطقه و ر
شده و در دو قسمت راهبردهاي  گیري مرتبط تولید تصمیم

  . شوند بط با منطقه و ناحیه یک ارائه میمرت
  هاي عملیاتی   تدوین پروگرام -ه

الزم براي  ها و اقدامات مشی با درنظر گرفتن انواع خط
 هادهايپیشن هاي فضایی مشتمل بر رویارویی با نابرابري

اقتصادي، محیطی و کالبدي، آموزشی و واحد همسایگی و 
ریزي صورت  هاي برنامه راهبردها، تدوین سیاستبیانیه 

  .   گیرد می
  برنامه  فرابینیاجرا، مرور و  -و

مبتنی بر ارتقاي  ریزي با توجه به ویژگی فرابینی برنامه
بینی یند پیشنهادي نیز داراي ویژگی فراکیفیت زندگی، فرا

 -حال تغییر  با وجود شرایط در -نگري و ارزیابیدر باز .باشد می
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اي برنامه شامل بازنگري اهداف خرد را  هاي دوره باید ارزیابی
  .انجام داد

هاي فضایی و ارتقاي کیفیت زندگی،  در کاهش نابرابري
راهبردهاي تأمین مسکن و بهبود شرایط کالبدي، توسعه 

زیست، داراي اهمیت  محیطبه اجتماعی و توجه  -اقتصادي
ی نابرابري فضایی و کیفیت زندگی به مباحث. بسیاري است

وضعیت نامطلوب  .شود چون درآمد یا اشتغال محدود نمی
ده، مناسبات و ساختار خانوا به زندگی در نواحی دچار نابرابري

زند و  میهاي جدي  آسیب ،ساکنین این نواحیهویت اجتماعی 
کارگیري چارچوب  به .آید جامعه وارد میات آنها بر کل تأثیر

هاي اجتماعی و اقتصادي ساکنان  با شناخت اولویت پیشنهادي
نقشی اساسی در کاهش  و تالش براي تأمین آنها،این نواحی 

  . ها و ارتقاي کیفیت زندگی ساکنین دارد نابرابري
  

  گیري بحث و نتیجه -4
ی اي به شرح نگارش مقاله پیش رو در فرایندي چرخه

ابی به اهداف و ها و دستی که گذشت، زمینه پاسخ به پرسش
با موضوع مورد پژوهش هاي بعدي مرتبط  مسیر انجام پژوهش

  :آورد را فراهم می
روابط  ریزي است که از عنوان مشکل برنامه نابرابري فضایی به

گیري،  تصمیم فعالیتی و - پیچیده سه ساختار طبیعی، کالبدي
شود و  گذار بر کل ساختار شهر ناشی می رتأثی عنوان نیروهاي به

گیري  توزیع نامتوازن خدمات رفاهی، شکل پیامدهایی از جمله
فت و محرومیت و نواحی فقیر فرسوده و رشد نواحی دچار ا
باید در شناسایی، سنجش و مقابله با  و شهري را در پی دارد

  .مورد توجه قرار گیرند ،نابرابري فضایی
ریزي در رویارویی با  ي سنتی برنامهها ناکارآمدي رهیافت

به دور از نگاهی جامع و چندبعدي به زندگی  ،نابرابري فضایی
ریزي مبتنی  کارگیري شیوه برنامه ضرورت معرفی و به ،شهري

اي که با  شیوه. سازد مطرح میبر ارتقاي کیفیت زندگی را 
 ابعاد ذهنی و ،کیفیت زندگی کارگیري انگاشت همه جانبه به

هاي  زندگی شهري را در نظر داشته و بر حسب ویژگیعینی 
ریزي مبتنی بر  برنامه. پردازد ریزي می نمونه موردي، به برنامه

کیفیت ( هاي مذکور، بر تدارك شرایط ضروري محیطی ویژگی
کیفیت زندگی (و رضایت از شرایط محیط ) زندگی عینی

براي جانبه  ههاي متفاوت و هم حل و نوآوري در خلق راه) ذهنی
  . تأکید دارد ،ریزي گوناگون مشکالت برنامه

و  »رویارویی با نابرابري فضایی«تلفیق دو فرایند 
براساس دو » ریزي مبتنی بر ارتقاي کیفیت زندگی برنامه«

و  قیدهانظر گرفتن  کاري و با درمسیر محتوایی و روند 
کارگیري کیفیت زندگی و رویارویی با  هاي به محدودیت

کارگیري آن از سوي  هاي به سو و فرصت ایی از یکبري فضنابرا
هاي  دیگر و بر مبناي نتایج به دست آمده از بررسی چارچوب

نظري، فنی و تجربیات مرتبط با موضوع مورد پژوهش و 
ز معرفی زمینه و شناخت و تحلیل نمونه موردي و پس ا

منظور  در نمونه موردي، بهکارگیري آن  شرایط پایه و به
عنوان  به ،ه برابري و ارتقاي کیفیت زندگی در منطقهدستیابی ب

ریزي که به سطوح  هاي رایج برنامه اي متمایز از شیوه شیوه
کارگیري روش و  شهري توجه دارد و پیشنهاد و به خرد

عنوان  نابرابري فضایی و کیفیت زندگی، بهمعیارهاي یکپارچه 
از ریزي،  امهمعیارهاي متمایز از معیارهاي متداول برن

  .شوند ترین دستاوردهاي این مقاله محسوب می عمده
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