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چکیده
به نظر میسد افزایش اغتشاش بصری ،،کیفیت نامناسب فضاهای شهری و آلودگیهای زیست محیطی که منجر به عدم
حضور پویای شهروندان در فضای شهری شده است .از اینرو سننجش کیفینت ابعادزیسنت محیطنی شنهر بنه لحنا
برخوردای از فضای شهری را در جهت ارتقای فضاهای شهریمان انجام شده است .در این پژوهش مفاهیم شهر ،فضای
شهری ،کیفیت فضای شهری ،ابعاد زیست محیطی شهر مورد توجه قرار گرفته است.
روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده جامعه آماری كلیه افراد  25سال به باال در دو منطقه محله فردوسنی ر در
منطقه 21وشهرک بوعلی در منطقه  1تهران بوده كه از میان آنان  083نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار پنژوهش
پرسشنامه محقق ساخته  44سوالی بوده ،بنرای تجزینه و تحلینز از آزمنون تنی تنر مت ینره ،تنی مسنتقز و آزمنون
همبستگی پیرسون استفاده شده است.
یافتهها نشان دادند ابعاد زیستمحیطی شهر تهران از دیدگاه پاسخ دهندگان ابعاد زیست محیطی در دو منطقه تفاوت
معنی داری نشان ندادند .و همچنین یافتهها نشان داده بین ابعاد زیستمحیطی شهر و موفقیت فضای شهری ارتباط
معنا داری وجود دارد و نیز نشان داده شده كه مدیران شهری نتوانستند در بهبود کیفیت ابعاد زیست محیطی شهر و
تهیه برنامههای توسعه کیفیت فضای شهری تاثیرمناسبی بگذارند .با بررسی یافتهها مشخص گردید افراد از ابعاد
زیستمحیطی شهر در دو منطقه رضایت نداشتند هرچند میانگین پاسخهای شهرك بوعلی به دلیز رعایت نكات
زیبایی شناسی بهتر بوده اما افراد در دو منطقه از عملكرد مدیران در ایجاد فضاهای شهری رضایت نداشتند.
واژگان كلیدی :سنجش کیفیت ،ابعاد زیست محیطی شهر ،محله فردوسی ،شهرک بوعلی ،منطقه  1تهران
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انسان همواره با محیط اطراف خود در تعامز و رابطه
بودهاست .در دوران باستان در تعیین اندازه شهرها و
شکزگیری فضاها ایدهها و اندیشههای فالسفه به خوبی
آشکار است .معیارهای مطلوب مورد استفاده اندیشمندان
در طراحی فضاهای شهری آن دوران ،امنیت ،دفاع،
انگیزههای اقتصادی ،دسترسی ،کارایی شهری با حفظ
هماهنگی ،انسجام ،احساس زیبایی بصری ،قابلیت به
خاطر سپردن ،تداوم با شکوه ،تضاد ،مقیاس انسانی،
پنهان کردن عناصر نامطلوب و ....بوده است .در حالی که
امروزه عدم توجه به تجربههای پیشین علیرغم در
دسترس بودن اطالعات و روشهای نوین در دنیا ،عدم
بهکارگیری آنها موجب کاهش کیفیت فضاهای شهری در
فضاهای شهری نوساز و خالی شدن شهر از مردم در
ساعات مختلف شبانهروز به دلیز عدم عملکرد فضاهای
شهری کهنمان شدهاست( .مدنیپور)11 ،2081
اهیمت فضای شهری در ادبیات طراحی و برنامه-
ریزی شهری از آن جهت است که حتی گاهی از فضای
شهری به عنوان پایهی وجودی شهر نام میبرند .فضای
عمومی کالبدی است آمیخته با خصوصیات اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی متفاوت که افراد بیگانه و آشنا در آن
راه دارند .در واقع این فضا برای برقراری ارتباط با افراد
جدید و کسانی که ناشناس هستند به وجود آمدهاست و
فضایی تعدیز کننده و هماهنگ کننده نظام ارتباطی
شهر به هنگامی است که افراد غریبه وارد آن میشوند
(ذوقی .)0 ،2081محیط زیستشهری مجموع خدماتی
است که مدیران شهری برای مقابله با آلودگیهای
مختلف در سطح شهر تدارک میبینند و امروزه به لحا
تراکم و توسعه شهرها و بروز آلودگیهای متعدد ارائه
خدماتی که منجر به دفع آنها میشود از زمره این گروه
از فعالیتهای خدماتی میشود( .پسماند ،فضای سبز.)....،
از آنجایی که در فرایند طراحی فضاهای شهری ایران،
رویکرد زیست محیطی مورد غفلت واقع شده است و
شهرهای ما مواجه با آثار اجتماعی و زیست محیطی
توسعه شهری سریع دردهههای گذشته هستند (حسینی
و همکاران )1 ،2081باتوجه به این امر ،در پژوهش
حاضر تالش شده است تا وضعیت کیفیت ابعاد زیست-
محیطی شهر در برخورداری از فضاهای شهری را در 1
منطقه متفاوت به لحا قدمت بسنجیم با این هدف که
با استفاده از نظرات شهروندان که استفادهکننگان هر روز
این فضاها هستند دریابیم که کیفیت ابعاد زیستمحیطی
فضای شهری در محله فردوسی در خیابان اللهزار منطقه

 21تهران به عنوان یک فضای شهری تاریخی ،دارای
قدمتی در حدود  233سال و کیفیت ابعاد زیستمحیطی
فضای شهری در شهرک بوعلی منطقه  1تهران به عنوان
یک فضای شهری برنامهریزی شده و دارای قدمتی در
حدود  03سال چه میزان متفاوت است .و مدیران شهری
باتوجه به دسترسیهای آسان تر به اطالعات روز دنیا و
وضع قوانین و طرحهای جدید تا چه میزان موفق بودند
تا فضای شهری کهن ما را حفظ و از سویی فضاهای
شهری نوپای شکز گرفته را پویا و جذاب نمایند .و بدین
طریق با ارتقای کیفیت فضای شهری موجب رضایت
شهروندان از فضاهای شهری خود شویم.
بیان مسئله
رشد بیرویه شهرها و بخصوص شهرهای بزرگ
کشور دراثر عوامز سیاسی ،اداری ،اقتصادی ،فرسودگی
بافت شهرها و همچنین بی توجهی به ضوابط و
معیارهای طراحی برای ایجاد فضاهای جدید و حفظ و
مرمت بافتهای قدیم ،موجب بروز بحران شهر و
شهرنشینی در ایران شده که این امر به پایین آمدن
کیفیت زندگی در شهرها منجر شدهاست .شهر تجلیگاه
ارزشهای انسانی ،اعتقادات ،امیدها و نگرانیهاست .شهر
به همه ارزشهای بشری ارج و اعتبار خاصی میدهد و
اگر شهر توقف کند توسعه اجتماعی -اقتصادی جامعه
امکانپذیر نخواهد بود .اهیمت فضای شهری در ادبیات
طراحی و برنامهریزی شهری از آن جهت است که حتی
گاهی از فضای شهری به عنوان پایهی وجودی شهر نام
میبرند .فضای عمومی کالبدی است آمیخته با
خصوصیات اجتماعی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و
اقتصادی متفاوت که افراد بیگانه و آشنا در آن راه دارند.
در واقع این فضا برای برقراری ارتباط با افراد جدید و
کسانی که ناشناس هستند به وجود آمدهاست و فضایی
تعدیز کننده و هماهنگ کننده نظام ارتباطی شهر به
هنگامی است که افراد غریبه وارد آن میشوند
(ذوقی)0 ،2081
از آنجایی که فضاهای شهری باستانی ما علیرغم
برخورداری از ویژگیهایی چون استقرار مراکز تاریخی با
ارزش ،قرارگیری در مراکز ثقز ارتباطات درونشهری و
دربر گرفتن قلب تجارت شهر یعنی بازار قدیم تهران
دارای روندی جمعیتگریز است و همچنین فضاهای
نوساز شهرهای ما با وجود در دسترس بودن استراتژی-
های جدید و بهروز پیشروی مدیران شهری ما ،مورد
استقبال شهروندان قرار نمیگیرد و خالی از مردم است
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بررسی هرچه بیشتر مسائز مرتبط با ارتقای فضاهای
شهری ،ضرورتی است که در کشور ما احساس میشود.
با توجه به اینکه کیفیت زندگی شهروندان ارتباط
مستقیمی با کیفیت محیط زیست شهری دارد ازاین رو
با ارتقا سطح کیفی محیطهای شهری ،شهرهایی زیست
پذیر برای ساکنینشان به ارم ان خواهیم آورد .فضاهای
عمومی شهری نیز یکی ازمهمترین حوزههای موردتوجه
در ارتقای کیفیت شهرها است براین اساس توجه به بعد
زیست محیطی نقش فضاهای شهری رادر زیست پذیری
و حفظ و ارتقا سطح محیط زیست شهری موردتاکید
قرار میدهد .درواقع فضاهای پیاده مدارضمن افزایش
سطح حضورشهروندان درمحیط و تشویق به برقراری
تعامالت اجتماعی ازنظر زیست محیطی نیز با کاهش
میزان استفاده از انرژیهای تجدید ناپذیر باعث کاهش
االیندهها و سطح آلودگیهای محیطی به ویژه الودگی هوا،
صدا و حفظ فضای سبز و گیاهان میشود این موضوع
زمانی محقق مخواهد شد که با برنامه ریزی و طراحی
پایدار به تقویت و احیا فضاهای شهری به ویژه فضاهای
پیاده مدار برای افزایش سطح حضورپذیری شهروندان و
کاهش استفاده ازوسایز نقلیه موتوری پرداخته شود
درواقع توجه به نیازهای کاربران درکنار طراحی مناسب
محیطهای شهری با محوریت نگهداری و توسعه فضاهای
سبز شهری زمینه ت ییر ذائقه شهروندان را به پیاده روی
درشهر برای تفریح و انجام امورات خودرا فراهم خواهد
آورد (مویدی )2 ،2011
این پژوهش در نظر دارد با شناخت معیارهای با
اهمیت در ارتقای ابعاد زیستمحیطی فضاهای شهری،
الگوهایی بهینه را در این زمینه ارائه و از این طریق به
بهبود کیفیت در فضاهای شهری کشور یاری رساند.
اهمیت و هدف پژوهش
همانطور که در مقدمه شرح دادهشد ،فضای شهری
به علت نقشی که در زندگی روزمره ساکنین به لحا
عملکردی ،مراجعه مردم وکیفیت زیست محیطی و
شکزدهی هویت ساکنین ایفا میکنند بسیار حائز
اهمیت است .این فضاها را میتوان در دو شکز ایستا و
پویا تصور کرد .شکز ایستا معموال گسترههایی را در بر
میگیرد که به علت وسعت و مقیاس آن بدون ایجاد
فضای مکث در کنار عملکردی شاخص ،فضای شهری را
شکز دهد .اما شکز پویای این فضاها به طور معمول در
محورهایی شکز میگیرند که به لحا عملکرد جاذب
جمعیت بوده و در کنار فعالیتهای فراغتی و گردشگری

از تاسیسات و چشماندازهای الزم برای شکزدهی به
فضاهای شهری برخوردارند و از طریق راهکارهای نوینی
چون پیاده راه و باغ راه ،سبز راه ،محله پیاده مدار ،مسیر
دوچرخه سواری و اسکیت ،حمز و نقز عمومی،
بوستانهای محلهای و همسایگی ،ایستگاههای سالمت و
محیط زیست میتوانند به ارتقای کیفیت فضاهای شهری
در محالت شهری کمک کنند.
در جریان رشد بدون برنامهریزی شهرها و همگام با
آن ،کمیاب شدن مکانهایی که از کیفیت باالی فضای
شهری و حیات اجتماعی برخوردار باشند در شهرهای
کشورهای در حال توسعه ،دستیابی به فضای شهری پویا
و سرزنده برای بسیاری از مردم امکانپذیر نمیباشد.
باوجود کثرت تحقیقات صورت گرفته در زمینه ارتقای
کیفیت فضاهای شهری ،همچنین نیازهای شهروندان ما
از فضاهای شهری برآورده نشده و چه بسا تعداد
بیشماری از فضاهای شهری سنتی و تاریخی ما نیز در
این دوره کارایی قبلی خود را از دست دادهاند .و علیرغم
گفتمان نظری پیرامون طرحریزی و توسعه نواحی شهری
که دارای کیفیت زیست محیطی و سرزندگی شهری،
مسئوالن در عمز به این امر توجه چندانی نمیکنند و
لذا این مهم مستلزم بررسی بیشتری است.
اما توجه صرف به کیفیت ابعاد زیستمحیطی شهر
از آن جهت است که یکی از عوامز مهم در ارتقای
کیفیت فضای شهری بهبود ابعاد زیست محیطی آن فضا
است و عدم توجه به ابعاد زیست محیطی شهرها موجب
کاهش کیفیت فضای شهری و ایستا شدن مکانهای
عمومی شده است .از این برای ت ییر رویه حاضر ،لزوم
تحقیقاتی در مباحث کیفیت ابعاد زیست محیطی شهر
ضروری مینماید .از آنجایی که تامین نشاط و سرزندگی
فضاهای شهری به یکی از دغدغههای اصلی نظام
مدیریت شهری تبدیز شدهاست .با ارتقای کیفیت ابعاد
زیست محیطی شهر ،دستیابی به فضای شهری مردم-
محور و پویا امکانپذیر میگردد.
اهداف این پژوهش را میتوان به صنورت خالصنه در
موراد زیر خالصه نمود:
بررسی نقش مدیران شهری در بهبود كیفینت ابعناد
زیست محیطی شهر و تهیه برنامنههنای توسنعه کیفینت
فضای شهری؛
ارائه راهکارهای بهبود کیفیت فضاهای شهری از
طریق ارتقای ابعاد زیست محیطی شهر

سال ششم
شماره بیستم
زمستان 3131

63

روجا بوداغی و حمیدرضا صارمی

بررسی نقش مدیران بر موفقیتهای شهری و
سنجش کیفیت شاخصهای زیست محیطی شهری در
مناطق  21و 1شهر تهران
سنجش کیفیت شاخصهای زیست محیطی شهر به
لحا برخورداری از فضاهای شهری (مطالعه موردی
مقایسه محله فردوسی (اللهزار) در منطقه 21و شهرک
بوعلی در منطقه  1تهران)
ارزیابی زیست محیطی به لحا برخورداری از
فضاهای شهری در مناطق  21و 1شهر تهران
بررسی رابطه بین بین موفقیت فضای شهری و
کیفیت در ابعاد زیست محیطی در فضای شهری در
مناطق  21و  1شهر تهران
پیشینه پژوهش
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باتوجه به روند تخریب محیط زیست و آلودگی هوا
در محیطهای شهری ،فضاهای سبز میتوانند باعث
کاهش این معضز زیست محیطی باشند .افزایش فضای
سبز و برنامه ریزی در جهت گسترش همه جانبه آن در
شهرها و حفظ فضاهای سبز موجود میتواند این معضز
زیست محیطی را به نحو مطلوب حز نماید .در این
ارتباط مشارکت مردمی و وجود یک برنامه مدیریت
ضروری میباشد (ختمی )2 ،2031
آنچه اطراف انسان را احاطه کرده و آنچه انسان بر
آن تاثیر میگذارد و آن را متاثر میسازد ،محیط زیست
را تشکیز میدهد .زمینه ترافیک و مشکالت محیط
زیست با توجه به شروع دوران استفاده گسترده از وسایز
نقلیه موتوری و همزمان با آن ،گسترش شبکه راهها و
عدم حفاظت محیط زیست اهمیت یافته است.
براساس آمارها  33-13دصد آلودگی هوای تهران
ناشی از سیستم حمز و نقز است .اقدامات انجام شده
درکاهش آلودگی هوا تاسیس نهادهای مسول ،تدوین
ضوابط و تامین پشتوانههای قانونی ،انجام مطالعات و
تحقیقات ،فعالیتهای آموزشی ،اقدامات اجرایی میباشد.
(دبیری )3 ،2031
از ویژگیهای محیط زیست ،فضاهای باز در فضاهای
شهری است که مورفولوژی شنهری را تحنت تناثیر قنرار
میدهد و موثر بر کیفیت زندگی شهری ساکنان و بازدید
کنندگان فضاهای شهری است هدف از این مطالعنه اینن
اسننت کننه توسننعه یننک فرضننیه گسننترده در ارزیننابی
پارامتریک مربنوط بنه اصنالح محنیط زیسنت شنهری و
کیفیت زندگی ساکن بنا بررسنی ادبینات سیسنتماتیک،
مشاهده درست و پیشنهاد در استراتژی طراحی جایگزین

پارامترهای شامز ت ییرات میکروکلیماتیک ،شهری فضنا
و ترافیک ،کاهش ضایعات و دیگر عوامز موثر بر محنیط
زیست شهری است.
تحقیق و بررسی ،نقش عوامز کلیندی را در کیفینت
زندگی ساکنان نشان میدهند کنه اینن عوامنز پیچینده
شامز مسائز چند بعندی و ویژگنیهنای از قبینز فشنار
زیست محیطی ،مدیریت کز آب ،کز مدیریت مواد زائد،
سطح سر و صدا و سپس ا آلودگی هوا و ( ....دنینز ،100
)1321
محیط زیست طبیعی و ساخته شنده بنرای کیفینت
زندگی بسیار مهم است .استریکیمه شاخص هایی را برای
ارزیابی محیط زیست که موجب ارتقای کیفینت زنندگی
میشود به شرح زیر آورده است :رفتار مسئوالنه و مصرف
خندمات زیسنت محیطنی ،ابعناد اقتصنادی ،اجتمناعی و
زیست محیطی پایدار.
هدف اصلی توسعه پایدار  -برای اطمینان از کیفینت
زندگی برای نسز فعلی و آینده و کیفیت زندگی بسنتگی
به ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی پاینداری و
مفهوم اسنتاندارد زنندگی ،کنه در درجنه اول بنر اسناس
درآمد است  .استریکیمه معتقد اسن که کیفینت زنندگی
یک مفهنوم گسنترده تنر و شناخص اسنتاندارد کیفینت
زندگی ننه تنهنا شنامز ثنروت و اشنت ال بلکنه سنالمت
طبیعی و محیط زیست ساخته شده¬است ،شامز :ابعناد
جسمی و رواننی ،آمنوزش ،تفنریح و سنرگرمی و اوقنات
فراغت ،اجتماعی تعلق ،و غیره
در نتیجه یک رابطه مستقیم بین کیفیت زندگی و
محیط زیست وجود دارد است .تاثیر آالینده ها ،مواد
خطرناک در سالمت مردم قابز توجه است .کیفیت
محیط زیست ،به عنوان جایی که اکثر مردم در آنها
زندگی میکنند ،اهمیت فراوانی دارد و در مورد کاهش
مراقبتهای خود از منابع طبیعی حفظ محیط زیست و
منابع طبیعی به عنوان یکی از مهمترین چالشها برای
حصول اطمینان از پایداری رفاه در طول زمان و
سیاستهای زیست محیطی نقش مهمی در برخورد با
اولویت سالمت جهانی را داشته است (استریکیمه ،1
)1324
روش پژوهش
پژوهش حاضر،توصیفی از نوع میدانی است و در
فرایند اجرای تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده
است .جامعه آماری تحقیق حاضر عبارتند از كلیه افراد
 25سال به باال كه در دو منطقه از شهر تهران (محله
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فردوسی در منطقه 21به تعداد 24430نفر و شهرک
بوعلی در منطقه  1به تعداد 24185نفر) زندگی
میكنند ،مورد بررسی قرار گرفتند كه تعداد تقریبی آنان
 18188نفر بوده است .جهت تعیین حجم نمونه از
جدول گرجسی و مورگان استفاده شده كه در این
پژوهش با یر نمونه اضافه  083نفر (محله فردوسیبه
تعداد 212نفر وشهرک بوعلی به تعداد 281نفر) تعیین
شده است .با توجه به این كه اطالعات ثابتی از افراد در
دسترس نیست روش نمونهگیری در ابتدا به صورت
طبقهای در دو منطقه از تهران با توجه به درصد
جمعیتی آنان به صورت نمونه در دسترس اما هدفمند به
افراد ارائه شده.
ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته چند قسمتی
پنج گزینهای (طیف لیكرت) زیرنظر اساتید راهنما و
صاحبنظران طراحی گردیده است كه در قسمت نخست
مشخصات دموگرافی افراد مورد بررسی قرار میگیرد و
در قسمت بعدی به بررسی ابعاد زیستمحیطی شهری
در چهار بخش و در بخش سوم به نقش مدیران در بهبود
ابعاد زیستمحیطی فضاهای شهری با  3سوال مورد
بررسی قرار میگیرد و در بخش آخر موفقیتهای
فضاهای شهری با  22سوال مورد بررسی قرار گرفته
است .و شامز  10سوال تدوین شده است .جهت آزمون
پایایی پرسشنامه از روش آماری آلفای کرونباخ بهره
گرفته شده است به طوری كه  13پرسشنامه در جامعه
آماری به تصادف ارائه گردید که میزان پایایی در بخش
دوم پرسشنامه  3/12در بخش سوم پرسشنامه  3/81در
بخش چهارم پرسشنامه  3/84بدست آمده است .در
نتیجه با توجه به این طبقهبندی،ارزشهای آلفا در این
پژوهش،سطح قابز قبولی از پایایی را نشان میدهد.
جهت تجزیه و تحلیز دادهها از آمار توصیفی جهت
تهیه و تنظیم جدول فراوانی و درصد فراوانی جهت
تحلیز توصیفی دادههای حاصز از اجرای تحقیق انجام و
همچنین به منظور استنباطی فرضیههای تحقیق از
آزمون كالموگروف اسمیرنف بررسی نرمال بودن
مت یرهای تحقیق بررسی فرضیهها با استفاده از آزمون
تی مستقز و تی یر گروهی و آزمون همبستگی
پیرسون استفاده شده است.
يافتهها
استان تهران با وسعتی حدود  28131کیلومتر مربع
مساحت ،فضایی معادل 1/2درصد مساحت کز کشور را
به خود اختصاص دادهاست .این استان ،از شمال به

استان مازندران ،از جنوب به استان قم ،از شرق به استان
سمنان و از غرب به استان سمنان محدود میشود.
استان تهران به لحا موقعیت ج رافیایی بین  04درجه
و  51دقیقه تا  01درجه و  12دقیقه عرض شمالی و 53
درجه و  23دقیقه تا  50درجه و  23دقیقه طول شرقی
قرار دارد .این استان با جمعیتی در حدود 21243540
نفر 13 ،درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده-
است (استانداری تهران معاونت برنامهریزی.)2081،
تهران شامز 11منطقه 204 ،ناحیه و  033محله
میباشد .الگوی شکزگیری قسمت مرکزی تهران به
صورت شطرنجی و بقیه شهر از طریق خیابانهای شعاعی
مستقیما به هسته مرکزی متصز میگردد .رشد
ساختاری استخوانبندی شهر تهران به صورت قطاعی از
امتداد محورهای اصلی شهر به ویژه جهت شمالی هسته
مرکز اتفاق میافتد .نمای شهر در نقاط مختلف براساس
عوامز ج رافیایی ،اقتصادی ،فرهنگی و تاریخی متفاوت
است .در شمال شهر که به کوهها نزدیکتر است معموال
خیابانها و کوچهها شیبدار و در جنوب شهر هموارترند.
همچنین در جنوب شهر ساختمانها بلندمرتبه کمتر و
در شمال شهر بیشترند (کشفی)2012:10 ،
منطقه دوازده شهرداری تهران ،از جمله مناطقی
است که بخش قابز توجهی از بافت و هسته تاریخی شهر
تهران را در خود جای داده است و بسان قلب این شهر
مراکز و کارکردهای گستردهای را در خود متمرکز کرده
است و به همین دلیز عالوه بر ساکنین ،روزانه از تمام
نقاط شهر و نیز از تمام نقاط کشور بازدیدکنندههای
زیادی به این منطقه وارد میشوند.
منطقه  21با جمعیتی در حدود  015333نفر و
تعداد  12333خانوار یکی از قدیمیترین مناطق تهران
است .این منطقه شامز  1ناحیه است و دارای مساحتی
در حدود  21/12کیلومترمربع میباشد .منطقه  21دارای
 20محله رسمی است اما در مجموع  02محله دارد
(مهندسین مشاور باوند طرح تفصیلی منطقه ،21
.)2081
بیشترین بناها ،محورها و گسترههای به یادگار مانده
از تهران تاریخی در منطقه  21قرار دارد .همانگونه كه در
جدول شماره  8منعكس شده است 02/5 ،درصد از
محدوده منطقه  21به مداخالت و اقدامات عمرانی نیاز
فوری و جدی دارد :مرمت بافت (در حدود یر پنجم
منطقه) ،توانمندسازی و بهسازی (در حدود  5درصد) و
تجمیع و نوسازی (در حدود یر دهم منطقه) .منطقه 21
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شكز  :2نقشه مناطق  11گانه تهران
بر اساس اطالعات بدست آمده از تجزیه و تحلیز
اطالعات پرسشنامهها  %31درصد از کز پاسخگویان را
مردها و  %10را نیز زنها تشکیز میدهند ،همچنین
 %40از پاسخگویان دارای سن  15تا  05سال (بیشترین
فراوانی) و  %25نیز مربوط به پاسخگویان دارای سن 05
تا  45سال (کمترین فراوانی) میباشند و همچنین %01
از پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و
لیسانس (بیشترین فراوانی) و  %2نیز بی سواد (کمترین
فراوانی) میباشند و نیز  %10از پاسخگویان دارای قومیت
فارس (بیشترین فراوانی) و  %2نیز داری قومیت اف ان
(کمترین فراوانی) میباشند و  %15از پاسخگویان دارای
دین اسالم و مذهب شیعه (بیشترین فراوانی) و  %1نیز
مربوط به پاسخگویان مسلمانان اهز سنت (کمترین
فراوانی) میباشند و  %83از پاسخگویان دارای ش ز
(بیشترین فراوانی) و  %1نیز بیكار و داری درآمد
(کمترین فراوانی) میباشند.

به رغم جای دادن كاركردهای فراشهری در خود ،بافت
ریزدانهای دارد.
منطقه  1شهر تهران از شمال به محدوده قانونی
شهر ،از جنوب به خیابان آزادی ،از شرق به بزرگراه
چمران و مسیز درکه و از غرب به بزرگراه محمدعلی
جناح ،بلوار اشرفی اصفهانی و مسیز فرحزاد محدود می-
گردد .این منطقه در ابتدای شکزگیری به عنوان ییالقی
سکونتی و خوش آبو هوا مورد استفاده قرار میگرفت به
تدریج به سمت حوزه سکونتی برای جمعیت رو به رشد
تهران پیش رفتهاست (طرح تفصیلی منطقه 1مهندسین
مشاور سرآوند )2085 ،منقطه 1به دلیز وجود رود-
درهها دارای ساختاری غیروابسته در محدوده شمالی
تهران است .در این منطقه مراکز ناحیهای ،منطقهای،
شهری و فراشهری وجود دارد .در این منطقه عوارض
طبیعی برجسته (پارک پردیسان) وجود دارد که مرکز
تفرجی برای فعالیتهای اجتماعی در منطقه به شمار
میآید.
جدول:2توصیف مت یرهای پژوهش
متغیرها
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جدول  :1جدول آزمون t
انحراف

انحراف

درجه

معیار

معیار

آزادی

شهرك بوعلی (منطقه )1

1558

3515

محله فردوسی (منطقه)21

1541

3534

گروه ها

کیفیت زيست
محیطي شهر

با توجه بنه اینکنه مینانگین پاسنخ هنا بنین  2تنا 5
میباشد ،بنابراین میانگین نظری پاسخها نینز برابنر بنا 0
میباشد .در جدول فوق مشاهده میشود میانگین تمامی
مت یرهای کیفیت زیسنت محیطنی شنهر از مینانگین از
میانگین نظری  0كمتر میباشد .کنه نشنان دهننده اینن
واقعیت میباشد که از لحنا توصنیفی پاسنخ دهنندگان
کیفیت زیست محیطی شهر را نمنی پسنندند .همچننین
مشخص گردید پاسخ دهندگان شنهرك بنوعلی کیفینت
زیست محیطی شهر را بیشتر از پاسنخ دهنندگان محلنه
فردوسی پسندیدند .و مشاهده میشود که میانگین مت یر
نقش مدیران شهری ( )1512از میانگین نظنری  0کمتنر
میباشد که نشان دهنده اینن واقعینت منیباشند کنه از
لحا توصیفی نقنش مندیران شنهری پنایین تنر از حند
متوسط میباشد .اما میانگین پاسخ دهندگان در شنهرك
بوعلی از میانگین بناالتر بنوده و اینن امنر نشنان دهننده
میزان رضایت افراد از عملكرد مدیران شهری بوده اسنت.
در جدول فوق مشاهده میشود که میانگین مت یر نقنش
منندیران شننهری ( )1545از میننانگین نظننری  0کمتننر
میباشد که نشان دهنده اینن واقعینت منیباشند کنه از
لحا توصیفی میزان موفقیتهای شهری پایین تر از حد
متوسط میباشد و موجبات رضنایت پاسنخ دهنندگان را
فراهم نكرده .همچنین مشخص گردید پاسنخ دهنندگان
شهرك بوعلی موفقینتهنای شنهری را بیشنتر از پاسنخ
دهننندگان محلننه فردوسننی پسننندیدند .بننرای بررسننی
فرضیهها ابتدا میانگین پاسخهای مربنوط بنه مت یرهنای
ابعاد كالبدی را در دو منطقه 1و  21شهر تهران محاسبه
میکنیم و سپس توسط آزمون تی مستقز پاسخهای آنها
در دو گروه با یكدیگر مقایسه میگردنند کنه در صنورت
معناداری تفاوت مینانگینهنای دو گنروه تحنت آمنوزش
فرضیه فوق رد یا قبول میشود.

tجدول

038

t

α

value-p

محاسبه شده
3512

2511

3535

35113

با توجه به اینکه در جدول (شماره )1مقدار p-

 valueدر تمامی مت یرها به غیر از مت یر زیست محیطی
از سطح  α = 3535کمتر میباشد :بین میانگین پاسخ-
های مت یر زیست محیطی تفاوت وجود ندارد روش دوم:
با توجه به یافتههای جدول t ،محاسبه شده با درجه
آزادی ( )038و آلفای ( )3/35از  tجدول (استاندارد
شده) به میزان ( )2/11بزرگتر است و نتیجه میگیریم
فرضیه صفر رد شده و فرضیه تحقیق تایید میگردد .نیز
یافتهها عدم تفاوت مت یر زیست محیطی را نشان
میدهد.
جهت بررسی رابطهای بین موفقیت فضای شهری و
کیفیت در ابعاد کالبدی در فضای شهری ،در مناطق 1و
 21شهرداری تهران از آزمون همبستگی پیرسون
استفاده میگردد.
با توجه به اینکه در جدول (شماره )0پیرسون مقدار
 p-valueدر سطح خطای  3/35معنی دار میباشد،
بنابراین با  15درصد اطمینان (هر دو منطقه) فرضیه
صفر رد و فرضیه تحقیق تایید میشود و نتیجه میگیریم
که بین دو مت یر رابطه وجود دارد .برای بررسی نوع و
شدت رابطه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون توجه
میکنیم  .با توجه به اینکه عالمت ضریب همبستگی
پیرسون مثبت میباشد ،بنابراین رابطه بین دو مت یر
همسو است که شدت آن نیز  3/544میباشد .بین
موفقیت فضای شهری و کیفیت زیست محیطی شهر ،در
مناطق  0و  21شهرداری تهران رابطه معنیداری وجود
دارد که این رابطه از نوع همسو میباشد ،یعنی با افزایش
موفقیت فضای شهری ،کیفیت زیست محیطی شهر نیز
بهبود مییابد.
جهت بررسی میزان تاثیر مدیران شهری در بهبود
کیفیت زیست محیطی شهر و تهیه برنامههای توسعه
کیفیت فضای شهری از آزمون تی استفاده شده است.

جدول :0خالصه تحلیز آماری فرضیه چهارم پژوهش
ضريب پیرسون

میزان خطا ()α

p-value

شهرك بوعلی (منطقه)1

3/534

3/35

3/333

سال ششم

محله فردوسی (منطقه)21

3/421

3/35

3/333

مجموع

3/544

3/35

3/333
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روجا بوداغی و حمیدرضا صارمی

جدول  :4آزمون تی
تعداد سوال

تعداد پاسخ

میانگین

دهنده
3

083

انحراف

tجدول

معیار
1/12

3/81

مت یر همان طوری که در جدول (شماره  )4مشاهده
میگردد ،میانگین محاسبه شده برابر است با  1/11که از
میانگین نظری  0كمتر میباشد .که نشان دهنده منفی
بودن نگرش پاسخ دهندگان نسبت به عملكرد مدیران در
بهبود کیفیت زیست محیطی شهر بوده .در ادامه جهت
تعمیم نظرات پاسخگویان به کز جامعه آماری پژوهش از
آزمون تی استفاده میگردد.
با توجه به اینکه در جدول  4مقدار  p-valueاز
سطح  α = 3/35کمتر میباشد و همچنین تی محاسبه
شده ( )-8/14از تی جدول ( )2/11بزرگتر است با توجه
به میانگین بدست آمده و منفی بودن عالمت تی میتوان
گفت عملكرد مدیران با تاثیر منفی مواجه بوده یا تاثیر
گذار نبوده .با  %15اطمینان این نتیجه حاصز میگردد
که:
مدیران شهری نتوانستند در بهبود کیفیت زیست
محیطی شهر و تهیه برنامههای توسعه کیفیت فضای
شهری تاثیرمناسبی بگذارند.

2/13
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-8/14

031

منابع و مآخذ
)2
)1

نتیجه گیری

سال ششم

شده

آزادی

()α
3/35

3/333

tمحاسبه

همانطور که عنوان شد کیفیت زیست محیطی شهر
در برخورداری از فضای شهری در  1محدودهی مورد
بررسی در حد ضعیف ارزیابی گردید .لذا ارائه راهکارهایی
جهت بهبود نقاط ضعف ضروری مینماید.
 .2تجهیز شهر به فضاهای سبز و توزیع مناسب آن در
سطح شهر
 .1شناسایی مناظر زیبای موجود و تالش در جهت حفظ
و ارتقای آنها مانند حفظ دید به کوههای اطراف و
درختان چنار کهنسال
.0کاهش آلودگی از طریق ت ییر مصرف سوخت و انرژی

)3
یکی از مهمترین آلودگیها در فضای شهری ما،
آلودگی زیستمحیطی در فضاهای شهری است که ناشی
از استفاده از مصالح و الگوهای معماری ناهمگون با
فرهنگ محیطی و الحاق عناصر ناهماهنگ با بناهای
کهن موجود و ایجاد عناصر غیرثابت مخز کیفیت
سیمای شهری در طرح نماهای شهری منطقه  21است
یافتهها نشان داد تفاوت معنی داری بین ویژگیهای
زیست محیطی دو منطقه وجود دارد .از لحا سرانه
فضای سبز (پاركها) در مناطق ،تراكم ترافیر ،غیرگاز
سوز بودن وسایز حرارتی در برخی محلهها و تعداد زیاد
واحدهای كارگاهی باعث آلودگی هوا شده است.
همچنین یافتهها نشان داد بین موفقیت فضای
شهری و کیفیت زیست محیطی شهر ،در مناطق 1و 21
شهرداری تهران رابطه معنیداری وجود دارد که این
رابطه از نوع همسو میباشد و مدیران شهری نتوانستند
در بهبود کیفیت زیست محیطی شهر و تهیه برنامههای
توسعه کیفیت فضای شهری تاثیرمناسبی بگذارند.

درجه

میزان خطا

p-value

)4

)5

)1
)3

پاکزاد ،جهانشاه ( ،)2085مبانی نظری و فرآیند
طراحی شهری ،تهران ،انتشارات شهیدی.
پاکزاد ،جهانشاه ( ،)2085راهنمای طراحی فضاهای
شهری ،تهران ،انتشارات شرکت طرح و نشر پیام
سیما
پوراحمد ،احمد؛ حسام ،مهدی؛ آشور ،حدیثه؛
محمدپور ،صابر .)9331( .تحلیلی بر الگوی گسترش
کالبدی -فضایی شهر گرگان با استفاده از مدلهای
آنتروپی شانون و هلدرن .پژوهش و برنامه ریزی
شهری; .93-9:)3( 9
پیرموره ،ژان و ماری آلن ،ایو و لیز سابری ،ماری
( ،)2030فضاهای شهری :طراحی ،اجرا ،مدیریت،
ترجمه حسین رضایی و میر معزالدین مجابی و
محسن رسول ،تهران ،موسسه انتشارات شرکت پیام
رسا
رضویان ،محمدتقی؛ شمس پویا ،محمدكاظم؛
مالتبارلهی ،عبداله .)9313( .کیفیت محیط کالبدی
و حس مکان (مورد شناسی :دانشجویان دانشگاه
شهید بهشتی تهران) .ج رافیا و آمایش شهری -
منطقهای بهار .19-38:)91( 4 ;9313
شرکت مهندسی پارسبوم ( .)2081گزارش طرح
تفصیلی و الگوی توسعه منطقه  21شهرداری تهران
شرکت مهندسی مشاوره سرآوند ( .)2085گزارش
طرح تفصیلی و الگوی توسعه منطقه  1شهرداری
تهران

سنجش کیفیت ابعاد زيست محیطی شهر مبتنی بر فضاهای شهری...

 )8شماعی ،علی .)9331( .توسعه ناموزون فضایی ن
كالبدی شهر یزد و اثرات آن بر ساخت اكولوژی
شهر .پژوهشهای ج رافیایی زمستان 35 ;9331
(.38-91:)49
 )1صادقی فرشته ،رویا؛ دانشگر مقدم ،گلرخ؛ دژدار،
امید. )9319( .بررسی رابطه طرح کالبدی در
مجتمعهای مسکونی و حس دلبستگی به مکان در
بین ساکنین (مطالعه موردی :مجتمعهای مسکونی
امام خمینی و امام رضا در همدان) .مدیریت شهری;
.194-153:)31( 91
 )91ضمیری ،محمدرضا؛ نسترن ،مهین؛ محمدزاده
تیتكانلو ،حمیده .)9311( .تحلیلی بر شکز و روند
توسعه فضایی و کالبدی شهر بجنورد در دهه 9331
(با استفاده از آنتروپی شانون ،ضریب موران و ضریب
گری) .آمایش محیط; .931-993:)13( 9
 )99طیبیان ،منوچهر ( ،)2031شهر و فضای شهری،
تهران ،فصلنامه معماری و فرهنگ ،شماره 1
 )91فریادی ،شهرزاد؛ شكور ،علی؛ نگهبان ،سعید؛
كریمی پور ،هدی .)9339( .مقایسه نقش و تاثیر
عوامز محیط طبیعی در توسعه فیزیكی – كالبدی
شهرها شهرهای نمونه :شیراز ،یزد و بندر عباس.
اولین كنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت
سیستمهای محیط زیست
 )93کشفی ،سیدعلی«9319 ،بررسی اوقات فراغت شبانه
در شهر تهران مطالعه موردی منطقه منطقه 9و1
تهران» ،پایاننامه کارشناسیارشد طراحی و برنامه-
ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکز
 )94مدنیپور ،علی«)9331( ،فضاهای عمومی و
خصوصی شهر» ،انتشارات سازمان فناوری اطالعات
و ارتباطات شهرداری تهران ،چاپ دوم
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