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چكیده
بهدنبال گسترش شهرنشینی ،شاهد شکلگیری نواحی با تراکم جمعیتی باال در کالنشهرها هستیم که با مسائلی همچون شلوغی،
کاهش سرانۀ خدمات و غیره درگیرند؛ بنابراین ضرورت دارد تأثیر تراکم جمعیتی بر شاخصهای کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گیرد
تا بر مبنای آن بتوان اصلیترین شاخصهای تأثیرپذیر از تراکم جمعیتی را شناساییکرده و برای مرتفعنمودن آنها برنامهریزی کرد.
ازهمینرو ،بهمنظور آزمون فرضیۀ پژوهش ،منطقۀ  3شهر تهران بهعنوان نمونۀ مورد مطالعه انتخاب شده است که درحالحاضر با روند
سریع افزایش تراکم جمعیتی همراه است و عدم نظارت و کنترل بر آن میتواند آثار نامطلوبی بر کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد .این
پژوهش با شیوۀ شناخت ذهنی مبتنی بر پیمایش میدانی از شهروندان بررسی شده است .در اینراستا  22شاخص سنجشگر کیفیت
زندگی از منابع معتبر داخلی و خارجی استخراج شده است .در ادامه تراکم جمعیتی بهعنوان متغیر مستقل و شاخصهای 22گانه بهعنوان
متغیرهای وابسته انتخابشده و به کمک تحلیل همبستگی کانونی مورد سنجش قرار گرفتهاند .خروجیهای تحلیل نشان میدهد با احتمال
 99درصد ،همبستگی میان دو مجموعۀ متغیرها مورد تأیید است و دراینمیان به متغیرهای رضایتمندی از روابط همسایگی در محل
سکونت ،رضایتمندی از قیمت خرید مسکن ،رضایتمندی از کیفیت خدمات اتوبوسرانی ،رضایتمندی از وضعیت و امکانات فضاهای باز
شهری و رضایتمندی از کیفیت خدمات ورزشی بهترتیب با همبستگی ساختاری  -/494 ، -/455 ، -/322 ، -/406و  -/314بهعنوان
بخشی از متغیر کانونی محسوب میگردند و بنابراین بیشترین تأثیرپذیری را از تراکم جمعیتی دارند .این مسئله نشان میدهد افزایش بیش
از حد تراکم جمعیتی در قسمتهایی از منطقۀ  3شهر تهران ،موجب کاهش رضایت شهروندان از برخی شاخصهای کیفیت زندگی شده
است که اصالح و تعدیل تراکم جمعیتی در منطقۀ  3را ضروری میکند.
واژگان کلیدی :تراکم جمعیتی ،کیفیت زندگی ،توسعۀ شهری پایدار ،رضایت شهروندان ،تهران.
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مقدمه:
کیفیت زندگی یکی از رویکردهای نوین در زمینۀ اصالح و تکامل مفهوم توسعه است که در پرتو نفوذ این مفهوم،
رویکردی جدید در عرصۀ برنامهریزی شهری شکل گرفته که معتقد است برنامهریزی شهری عالوه بر توجه به اهداف کالبدی
و کارکردی ،میباید به نیازهای کیفی و روانی مردم در محیط شهری مانند هویت اجتماعی ،امنیت و رفاه اجتماعی ،اشتغال
پایدار ،آسایش روانی ،احساس زیبایی ،همبستگی و تعلق اجتماعی و  ...نیز پاسخ گوید

(Ulengin et al., 2001: 362؛

 .)Velibeyoglu, 2014: 17کیفیت زندگی شهری ممکن است احساس خوبی باشد از ترکیب عوامل مرتبط با هویت مکان
ازقبیل خوانایی ،خاطرۀ جمعی و حس تعلق تاریخی .آنچه در اینجا حائز اهمیت است ،احساس ما در واکنش به فرم محیط و
شرایط ما در محیط است ) .)Walford et al. 2011: 165بنابراین کیفیت زندگی بهطور مستقیم با سطح رضایتمندی افراد ارتباط
دارد و به فکر و احساسات مردم در مورد شرایط محیطی ،اجتماعی و اقتصادی آنها برمیگردد

Greenberg & Crossney,

) .)2007: 182رشد و توسعۀ شهرها بهعنوان یک رویۀ طبیعی همواره شرایط زیست شهروندان را با تغییر همراه میکند.
درحقیقت وضعیت کمّی و کیفی جمعیت ،زیرساختها ،فعالیتها و کلیۀ عوامل محیطی همواره در نوسان هستند و کیفیت
زندگی زمانی محقق میشود که میان آنها تعادل برقرار شود و به رضایت شهروندان منجر شود .گرچه کیفیت زندگی مفهومی
کیفی و انتزاعی است؛ اما رعایت استانداردها نقش بسزایی در حرکت بهسوی تحقق کیفیت زندگی و رضایت شهروندان تلقی
میشود .در حوزۀ برنامهریزی و طراحی شهری ،زمینههای اولیۀ تحقق کیفیت زندگی در قالب رعایت استانداردهایی همچون
سرانه و تراکم خودنمایی میکنند.
ازآنجاکه میزان تراکم جمعیت در یک محدوده بهطورمستقیم بر میزان و سهم دسترسی افراد به تسهیالت و امکانات تأثیر
میگذارد (نعمتاللهی23 :1395 ،؛ زالی و همکاران)77 :1393 ،؛ بنابراین سؤال این است که آیا تراکم جمعیتی بر رضایت
شهروندان از محله تأثیر میگذارد؟ در این صورت ،چه متغیرهایی تأثیرپذیری بیشتری از تراکم جمعیتی دارند؟ پاسخ به این
دو سؤال میتواند ضمن آشکارسازی اهمیت برنامهریزی تراکم جمعیتی در محالت شهری ،راهکارهای مقدماتی برای ارتقای
رضایت شهروندان در محالت با تراکم باال را نیز بهدستدهد .ازهمینرو ،فرضیۀ پژوهش بر این است که تراکم جمعیتی تأثیر
قابلتوجهی بر کیفیت زندگی افراد میگذارد و بنابراین در محالتی که افراد از تراکم جمعیتی رضایت بیشتری دارند ،احتماالً از
برخی شاخصهای کیفیت زندگی همچون دسترسی به خدمات ،حملونقل ،مسکن و غیره نیز رضایت بیشتری خواهند داشت.
بهمنظور بررسی این فرضیه ،منطقۀ  3شهر تهران بهعنوان نمونۀ مورد مطالعه انتخاب شده و به کمک پرسشنامه میزان
رضایتمندی ساکنان از تراکم و شاخصهای کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج این بررسی میتواند ارتباط
میان تراکم جمعیتی و کیفیت زندگی را اثبات یا رد کند .درصورت اثبات این رابطه ،ضرورت برنامهریزی صحیح برای تراکم
جمعیتی روشن میشود و اقداماتی که میتوانند بیشترین تأثیر مثبت را بر سطح کیفیت زندگی شهروندان با توجه به شرایط
فعلی تراکم در منطقه بگذارند ،مشخص میشود .همچنین با توجه به اینکه نمیتوان مقدار ثابت و جهانشمولی را بهعنوان
تراکم بهینه پیشنهاد داد؛ بنابراین پژوهش حاضر ،بیش از آنکه از جنبۀ پیشنهادات اهمیت داشته باشد ،از جنبۀ چارچوب و
روشی که برای پژوهشهای مشابه ارائه میدهد حائز اهمیت خواهد بود.
پیشینه و مبانی نظری پژوهش:
کیفیت زندگی شهری :توافق جمعی بر سر تعریف واژۀ کیفیت زندگی در گفتمانهای دانشگاهی و سیاسی وجود ندارد
( .)Keles, 2012: 24کیفیت زندگی یک مفهوم میان رشتهای و چندبعدی ( )Ulengin et al., 2001: 361و همچنین وابسته به
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زمینه و شرایط زندگی مردم در یک کشور یا منطقۀ مشخص است ( .)Das, 2008: 298با اینوجود دارای ویژگیهای عمومی
پذیرفتهشدهای است که به ویژگیهای رضایتبخش و خوب زندگی افراد داللت دارد .همچنین یک تفاهم کلی وجود دارد که
یک تعریف از کیفیت زندگی باید دو بعد مرتبط به مفهوم را مشخص کند :یکی بعد روانشناختی که به یک سازوکار
روانشناختی درونی مربوط میشود که یک حس رضایتمندی از زندگی را فراهم میکند و دیگری بعد محیطی یعنی شرایط
بیرونی که سازوکار درونی را راه میاندازند ( .)Massam, 2002: 145در ارتباط با سیر تحول تاریخی مفهوم کیفیت زندگی ،در
نیمۀ اول قرن بیستم کیفیت زندگی بیشتر بر اساس سطح مادی زندگی مورد اندازهگیری قرار میگرفت .در دهۀ  1960باورها
تغییر کرد و موجب شد کیفیت زندگی در قالب شاخصهای فراگیرتری تعریف شود که به جنبش شاخصهای اجتماعی
منتهی شد.
رابطۀ تراکم جمعیتی و کیفیت زندگی:
ازآنجاییکه تراکم لزوماً بر روی همۀ وجوه نیازهای انسانی و همۀ جوانب کیفیت زندگی شهری تأثیرگذار نیست ،با مرور
ادبیات مربوطه تنها روی شاخصهایی از کیفیت زندگی شهری که با تغییرات تراکم جمعیتی تغییر میکنند ،تأکید میشود .کلیۀ
نظرات موافق و مخالف انتخاب انواع تراکمهای شهری ،در یک نکته مشترک است و آن ارتباط بین فرم تراکمی شهر و کیفیت
زندگی است .تراکم زیاد جمعیتی بهدلیل ارتباط آن با رفتارهای ضد اجتماعی نظیر بزهکاری ،انحراف و بهداشت نامناسب
مورد نکوهش بوده است (عزیزی49 : 1386 ،؛  .)Keles, 2012: 27طرحهای مسکونی با تراکم باال میتواند بار اضافی بر
تأسیسات و خدمات وارد کند و فشار فزاینده بر زمین و فضاهای سکونتی باشد و برای رشد انسانها محیط نامناسب و پر
سروصدا پدید آورد (آکیولی و داویدسون .)7: 1390،تشدید تراکم ترافیک ،مشکالت پارکینگ و افزایش تصادفات ترافیکی،
ایجاد ازدحام پیاده و ازدحام در تسهیالت حملونقل عمومی ،محدودکردن فرصتهای تفریحی ،کاهش دسترسی به فضای باز
عمومی و ایجاد استرس روانی ازجمله معایب تراکمهای باال هستند که میتواند تأثیرات سوئی را بر ابعاد مختلف کیفیت
زندگی دارا باشد (Boyko & Cooper, 2011: 23؛  .)Gou et al., 2018: 13این درحالی است که تراکم زیاد جمعیت شهری
موجد سرزندگی و تحرک جمعی تلقی میشود .نواحی مسکونی با تراکم زیاد ازنظر میزان مصارف خانگی انرژی برای
گرمایش ،برق و آب بازدهی بیشتری دارد (عزیزی .)51: 1386 ،هرچه شهرها یا محالت شهری متراکمتر شوند ،تعداد
سفرهای هر فرد با اتومبیل شخصی کاهش مییابد (آکیولی و داویدسون .)20 :1390 ،مطابق با دیگر مطالعات ،سایر مزایای
حرکتی تراکمهای باالی شهری عبارتاند از :کاهش نشر سوخت فسیلی ،کاهش آلودگی از خروجی وسایل نقلیه بهخاطر
استفادۀ کمتر از وسایل نقلیه ،کارآمدکردن زیرساختها ،کاهش فشار توسعه بر اراضی کشاورزی ،افزایش اختالط کاربری،
کاهش جدایی اجتماعی ،جذب تجارت ،هتلها و افزایش فرصتهای مالی

Boyko & Cooper,) 2011:14؛ Marans, 2015:

.)51

در مقابل ،محالت حومهای کمتراکم مکانهایی ارزیابی شدهاند که از نظر اجتماعی خنثی هستند و بهواسطۀ فقدان تنوع
اجتماعی و اقتصادی در آنها به زندگی یکنواخت و ماللآور ساکنان منجر شده است .سایر آثار نامطلوب توسعههای کمتراکم
را میتوان به مصرف قطعات وسیعی از زمینهای زراعی جهت احداث مسکن و راه ،افزایش مصرف انرژی و ایجاد آلودگی
بهواسطۀ کاهش استفاده از وسایل حملونقل همگانی ،پیادهروی و دوچرخهسواری ،افزایش مصرف انرژی در واحدهای
مسکونی باز و تکخانواری بهواسطۀ کیفیت ضعیف حرارتی آنها در مقایسه با فرمهای فشردهتر از مسکن اشاره نمود
(عزیزی .)51 :1386 ،نتیجۀ این بررسیها بیانگر این است که تراکم جمعیتی باید متناسب با خصوصیات اجتماعی ،اقتصادی و
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محیطی محله باشد و به هر میزان که از وضعیت بهینه فاصله بگیرد ،نارضایتیهایی را در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و خدماتی
بههمراه خواهد داشت.
اولِنگین و همکاران ( )2001در پژوهشی به ارزیابی کیفیت زندگی در استانبول پرداختهاند .در این پژوهش از چهار بعد
محیط کالبدی ،محیط اجتماعی ،محیط اقتصادی و حملونقل و ارتباطات بهعنوان ابعاد سنجش کیفیت زندگی استفاده شده
است ( .)Ulengin et al., 2001: 361لی ( )2008در پژوهش خود با استفاده از شاخصهای ذهنی به ارزیابی کیفیت زندگی
شهر تایپه پرداخته است .وی از پنج معیار خدمات شهری ،واحد همسایگی ،وضعیت محله ،عوامل محیطی و تعلقات محلی
برای سنجش رضایت ساکنان از کیفیت زندگی خود استفاده کرده است ( .)Lee, 2008: 1205والتون و همکاران در مقالهای با
عنوان «رابطۀ میان تراکم جمعیتی و کیفیت ادراکی از محله» به کمک شاخصهایی همچون سروصدا ،روابط همسایگی،
دسترسی ،فضاهای سبز ،خدمات رفاهی ،خدمات سرگرمی ،ایمنی ،بهداشت محیطی ،خدمات حملونقلی و غیره به تحلیل
کیفیت ادراکی افراد از محلۀ خود پرداختهاند ( .)Walton et al., 2008: 405ایوانی در پژوهشی با عنوان «جنبه های اجتماعی-
کالبدی محالت شهری در شهرهای ایران» ،افزایش تراکم خارج از ضابطه در شهرهای ایران را زمینهساز مواردی همچون
بحران در خط آسمان و منظر شهری ،مشکالت دسترسی و ترافیک ،فقدان خدمات و آرامش مناسب ،فقدان فضاهای باز و
شکلگیری یک ساختار فضایی انبوه و بد

معرفی میکند (.)Iwani, 2009: 13

زیاری و همکاران ( )1392در پژوهشی به بررسی و تحلیل تطبیقی ویژگیهای کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی سه
سکونتگاه غیررسمی در شهر شیراز پرداختهاند .در این مطالعه مشخص شده است سکونتگاههای انتخابی در متغیرهای مختلفی
همچون رضایت از محله ،امکانات زندگی ،هزینه و درآمد و ...متفاوت بوده است (زیاری و همکاران .)39 :1392 ،زنگنه
شهرکی و همکاران ( )1393در پژوهشی به تحلیل فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیررسمی با استفاده از  34متغیر
پرداختهاند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که میزان سرانههای مختلف و برخورداری از امکانات در سکونتگاههای مورد
مطالعه وضعیت چندان مطلوبی ندارند .همچنین میزان رضایتمندی از وضعیت کیفیت زندگی در دو نمونۀ مورد مطالعه تفاوتی
معنادار داشته است (زنگنه شهرکی و همکاران.)177 :1393 ،
روششناسی تحقیق:
پژوهش حاضر با روش تحلیلی-تفسیری و مبتنی بر مطالعات اسنادی و آزمون فرضیه بر روی نمونۀ مطالعاتی انجام شده
است .در آغاز ،مبانی نظری پژوهش از طریق مطالعات کتابخانهای بهدست آمده است .بررسی کیفیت زندگی میتواند به دو
طریق عینی و ذهنی انجام شود که در این مطالعه از شیوۀ شناخت ذهنی استفاده شده است .در این پژوهش هدف اصلی در
سنجش ذهنی ،بررسی تأثیرات رضایتمندی از وضعیت تراکم جمعیتی بر شاخصهای کیفیت زندگی از نظر شهروندان است.
دراینراستا با استفاده از مطالعات نظری انجامشده پرسشنامهای طراحی شده است .در این پرسشنامه یک متغیر مستقل (تراکم
جمعیتی) و  22متغیر وابسته (شاخصهای کیفیت زندگی) وجود دارد .پاسخ سؤالها نیز در قالب طیف پنجگانۀ لیکرت و در
قالب میزان رضایتمندی به تفکیک (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم) تنظیم شده است .روایی و پایایی شاخصها بر
اساس سه روش تعیینشده و شاخصهای نهایی بر این اساس غربالگری شدند؛ اول اینکه شاخصهایی که تعداد فراوانی
استفاده از آنها در ماتریس مستندسازی شاخصها کمتر بوده از دامنۀ شاخصها حذف شدند ،دوم اینکه شاخصهایی که از
جهانبینی و شرایط خاص شهرسازی ایرانی فاصله داشتهاند و معنادار نبودند ،حذف گردیدند ،سوم اینکه بر اساس آزمون
آلفای کرونباخ و بر اساس تست مربوطه شاخصهایی که پایایی کمتری در نواحی شهر تهران داشتند حذف شدند و درنهایت
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مقدار آلفای کرونباخ به  0.752رسید .متغیر مستقل ،سنجشگر وضعیت تراکم جمعیتی است که در قالب متغیر میزان
رضایتمندی از تراکم جمعیتی محله در پرسشنامهها درج شده است 22 .متغیر وابسته ،سنجشگر مفهوم کیفیت زندگی شهری
هستند که از منابع داخلی و خارجی مرتبط با موضوع استخراج شدهاند( .جدول .)1

اقتصادی

قیمت خرید مسکن

خدماتی



خدمات برقرسانی


سیستم فاضالب



خدمات بانکی




کیفیت خدمات آموزشی
مراکز و امکانات تفریحی





فضاهای باز شهری





مراکز و امکانات ورزشی





خدمات بهداشتی درمانی







خشنودی و سالمت روحی







ایمنی و

امنیت در ارتباط با جرم







امنیت

امنیت زنان و کودکان





)Lee (2008
































زیستی






















































































































































ایمنی در برابر بالیای طبیعی
پارکها و فضاهای سبز







خدمات اتوبوسرانی

محیط

)Morais & Camanho (2011













جمعآوری زباله

)Marans (2015











ترافیک سواره

زیرساختی















ترافیکی






خدمات پستی



)Moro et al. (2008
Greenberg & Crossney
)(2007

رهنمایی و همکاران ()1390



)Gou et al. (2018

)Bonaiuto et al. (2003; 2015







خدمات گازرسانی

)Westaway (2006





)Walton et al. (2008

زنگنه شهرکی و همکاران ()1393

اجاره بهای مسکن
آب آشامیدنی

تأسیساتی





)Kowaltowski et al. (2006

اجتماعی

روابط همسایگی







)Fassio et al. (2013

ابعاد

متغیرها

)Cramer et al. (2004

جدول  -1مستندسازی شاخصهای تأثیرگذار بر کیفیت زندگی در محالت شهری
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روش انتخاب نمونه در این پیمایش ،روش خوشهای متناسب با حجم است که در آن با توجه به جمعیت هر ناحیه ،تعداد
نمونهها مشخص میشود و سهم هر ناحیه از پرسشنامهها بهدستمیآید .پس از آن نیز با دردستداشتن نقشۀ بلوکها و
انتخاب تصادفی پرسششوندۀ اول ،با استفاده از فاصلۀ سیستماتیک ،سایر پرسششوندگان مشخص شدند .براین اساس ،با
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استفاده از فرمول کوکران که یکی از پرکاربردترین روشها برای محاسبۀ حجم نمونۀ آماری است ،حجم نمونه مشخص شده
است؛ بنابراین با توجه به جمعیت منطقۀ  3که حدوداً  326هزار نفر است ،حجم نمونۀ  384بهدست آمده است .با توجه به
احتمال مخدوشبودن برخی پرسشنامهها ،تعداد  420پرسشنامه بهطورتصادفی در سطح نواحی ششگانۀ منطقۀ  3توزیع شده که
به هر ناحیه  70پرسشنامه اختصاص یافته است.
معرفی نمونۀ مطالعاتی:
منطقۀ  3با وسعتی بالغ بر  2945هکتار در پهنۀ شمالشرقی شهر تهران واقع شده است .این منطقه از شمال به
بزرگراههای چمران ،مدرس و صدر ،از جنوب به بزرگراههای رسالت ،حقانی و همت ،از شرق به خیابانهای پاسداران و
شریعتی و از غرب به سبزراه چمران محدود میشود .پهنۀ منطقۀ  3دارای  6ناحیه و  11محله میباشد .ازجمله ویژگیهای
منطقۀ  3میتوان به سهم نسبی زیاد فعالیتهای ساختوساز ناشی از تخریب و نوسازی ،افزایش تودهگذاری ساختمان،
تفکیک قطعات بزرگ ،انهدام و تفکیک باغها و جایگزینی آنها با بافت متراکم مسکونی و وجود جریان قوی و خزنده درجهت
تغییر کاربری مسکونی و کاربریهای خدمات شهری رده منطقهای به کاربریهای رده فرامنطقهای اشاره کرد که به روند
صعودی حجم جمعیت ساکن منطقه ،افزایش تدریجی تراکم ناخالص و خالص جمعیتی منطقه ،میل به همگرایی آن با سایر
مناطق شهر و حذف تدریجی پهنههای تراکمی برنامهریزیشده ،کاهش سرانۀ زمین مسکونی و خدمات شهری و کاهش
فضاهای باز منجر شده است (شاران .)9-1 :1384 ،بهطورکلی ساختوسازهای جدید مسکونی در منطقه در قیاس با
ساختمانهای موجود در منطقه دارای تعداد طبقات ،سطح اشغال و تعداد واحد مسکونی بیشتری است که نشاندهندۀ گرایش
افزایش تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی در بافتهای مسکونی منطقه میباشد (همان.)10 :
از مهمترین خصوصیات منطقۀ  3میتوان به سهم نسبی باالی مدیران و کارکنان عالیرتبۀ اداری و متخصصان و
تکنسینها در میان ساکنان منطقۀ  3به نسبت سایر مناطق شهر اشاره کرد که آن را به یکی از مناطق اعیاننشین شهر تبدیل کرده
است .همچنین غالب مساحت منطقۀ  3را کاربریهای مسکونی ،شبکهراهها ،فضای سبز و خدمات اداری شامل میشوند که
بهترتیب حدود  9 ،23 ،39و  7درصد را به خود اختصاص دادهاند .عالوهبراین ،دو خیابان مهم شهر تهران یعنی خیابانهای
شریعتی و ولیعصر نیز از پهنۀ منطقۀ  3عبور میکنند که نقش بسزایی در رونق و افزایش تراکم در محدوده داشتهاند .در شکل
 1موقعیت منطقۀ  3در شهر تهران و ناحیهبندی آن نمایش داده شده است.

شكل  -1نقشۀ موقعیت منطقۀ  3در شهر تهران و نواحی و محالت منطقۀ ( - 3منبع :شاران.)1386 ،
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یافتههای پژوهش:
در این پژوهش با توجه به آنکه تعداد متغیرهای وابسته بیش از یک مورد میباشد ،روش تحلیل مورد استفاده ،تحلیل
همبستگی کانونی است .نتایج این آزمون در جدول  2ارائه شده است .در این جدول نتایج آزمونهای پیالیی ،هتلینگ ،ویلکز
و ری ارائه شده است .براساس نتایج تحلیل همبستگی کانونی متداولترین آماره برای آزمون سطح معنیداری ،المبدای ویلکز
میباشد که سطح معناداری اولین همبستگی کانونی را نشان میدهد .برایناساس اگر مقدار  pبهدستآمده کوچکتر از /05
باشد میتوان قضاوت کرد که دو مجموعه از متغیرها بهطور معناداری بهوسیلۀ همبستگی کانونی پیوند داشتهاند .مطابق با
جدول  2نیز مشخص است که سطح معناداری ( )sig=.000با احتمال  99درصد وجود همبستگی کانونی بین رضایتمندی از
وضعیت تراکم جمعیتی و مجموعه متغیرهای کیفیت زندگی مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول  -2آزمونهای سطح معناداری
نام آزمون
Pillais
Hotellings
Wilks
Roys

Value
.15947
.18972
.84053
.15947

آزمون های چندمتغیره )(S = 1, M = 10
Error DF
Hypoth. DF
Exact F
450
22
3.88064
450
22
3.88064
450
22
3.88064

Sig. of F
.000
.000
.000

منبع :یافته های تحقیق.1397 ،

مطابق با جدول  3اولین همبستگی کانونی در حدود  15.92درصد از واریانس متغیر وابستۀ کیفیت زندگی شهری را
توسط متغیر مستقل میزان رضایتمندی از تراکم تبیین میکند (مقدار واریانس تبیینشده از طریق مجذورکردن مقدار همبستگی
کانونی بهدستمیآید).
جدول -3مقادیر ویژه و ضرایب همبستگی کانونی (مأخذ :نگارندگان)
Root
No
1

مقدار ویژه
.19

Cum.
Pct
ضریب همبستگی
Pct
.399
100
100
کانونی
منبع :یافته های تحقیق.1397 ،

Sq. Cor
.159

ضرایب همبستگی ساختار ،که به آن بارهای عاملی کانونی نیز میگویند ،عبارت است از همبستگی کانونی یک متغیر
با متغیر اصلی و این شبیه بارهای عاملی است که در تحلیل عاملی نیز وجود دارد .این ماتریس نشان میدهد که چگونه هر
متغیر اصلی بر هر یک از متغیرهای کانونی بیستودوگانه بار شدهاند .براساس یک قاعدۀ کلی ،متغیرهایی که همبستگی
ساختار آنها بزرگتر از  /3باشد ،بهعنوان بخشی از متغیر کانونی محسوب میگردند و متغیرهایی که همبستگی ساختار آنها
کمتر از مقدار فوق باشد ،بهعنوان بخشی از متغیر کانونی که بار معنادار داشته باشد ،لحاظ نمیگردد .چنانچه مقادیر ساختار
مجذور شوند ،درصد واریانسی که بهوسیلۀ یک متغیر اصلی با متغیرهای کانونی تبیین میشود ،بهدستمیآید .همین عملیات
برای متغیرهای مستقل نیز محاسبه و در قالب متغیرهای کمکی در نتایج ظاهر میشود (کالنتری .)278 :1391 ،مطابق با جدول
 4متغیرهای رضایتمندی از روابط همسایگی در محل سکونت ،رضایتمندی از قیمت خرید مسکن ،رضایتمندی از کیفیت
خدمات اتوبوسرانی ،رضایتمندی از وضعیت و امکانات فضاهای باز شهری و رضایتمندی از کیفیت خدمات ورزشی با
همبستگی ساختار  -/494 ، -/455 ، -/322 ، -/406و  -/314بهعنوان بخشی از متغیر کانونی محسوب میگردند و سایر
متغیرهای کیفیت زندگی بهعنوان بخشی از متغیر کانونی لحاظ نمیگردد.
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عالوهبراین ،ضرایب همبستگی کانونی استانداردشده ،اهمیت نسبی هر یک از متغیرهای اصلی را در محاسبۀ مقدار کانونی
هر یک از متغیرهای کانونی نشان میدهد .ضریب کانونی که به آن وزن کانونی نیز میگویند مانند مقادیر بتا در تحلیل
رگرسیون میباشد .برای هر یک از متغیرهای اصلی مربوط به هرکدام از مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته یک ضریب
کانونی بهدستمیآید .مطابق با جدول  4متغیرهای رضایتمندی از کیفیت خدمات اتوبوسرانی ،رضایتمندی از وضعیت
ترافیک و رضایتمندی از وضعیت و امکانات فضاهای باز شهری و رضایتمندی از روابط همسایگی در محل سکونت خود
بیشترین نقش را در ایجاد اولین همبستگی کانونی داشتهاند و بنابراین در هنگام ارائۀ راهکارها از اولویت باالتری برخوردار
میباشند.
جدول  -4بار کانونی ،ضریب کانونی استانداردشدۀ مجموعۀ اول
بار

ضریب کانونی

کانونی

استاندارد
-1

متغیر

متغیرهای مورد بررسی

تراکم

میزان رضایت از تراکم جمعیتی محدوده

-1

میزان رضایتمندی از روابط همسایگی در محل سکونت خود

-.406

-.430

می زان رضایتمندی از قیمت خرید مسکن در محله

-.322

-.293

میزان رضایتمندی از اجارهبهای مسکن در محله

-.104

.017

میزان رضایتمندی از وضعیت آب آشامیدنی و قطع و وصل آب

.041

.015

میزان رضایتمندی از خدمات برقرسانی

.063

.007

میزان رضایتمندی از خدمات گازرسانی

.055

.125

میزان رضایتمندی از وضعیت سیستم فاضالب

-.002

-.003

میزان رضایتمندی از کیفیت خدمات بانکی

-.097

-.04

میزان رضایتمندی از کیفیت خدمات پستی

.051

.1

میزان رضایتمندی از وضعیت ترافیک

-.035

.582

کیفیت

میزان رضایتمندی از کیفیت خدمات اتوبوسرانی

-.455

-.869

زندگی

میزان رضایتمندی از کیفیت خدمات آموزشی مدارس

-.072

.019

میزان رضایتمندی از تعداد مراکز تفریحی در محله

.018

.034

میزان رضایتمندی از وضعیت و امکانات فضاهای باز شهری

-.494

-.432

میزان رضایتمندی از امکانات و خدمات ورزشی

-.314

-.169

میزان رضایتمندی از کیفیت خدمات مراکز بهداشتی و درمانی

-.248

-.294

میزان برخورداری از شادابی ،خشنودی و سالمت روحی

.034

.023

میزان رضایتمندی از امنیت در ارتباط با جرموجنایت

.038

.01

میزان احساس امنیت زنان و کودکان

.036

.023

میزان رضایتمندی از ایمنی خود درمقابل زلزله و بالیای طبیعی

.002

.155

میزان رضایتمندی از کیفیت جمعآوری زباله

.005

-.08

میزان رضایتمندی از تعداد و کیفیت پارکها و فضاهای سبز

.029

.018
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با توجه به یافتهها این نتیجه حاصل میشود که با کاهش رضایتمندی از وضعیت تراکم جمعیتی ،رضایتمندی از کیفیت
زندگی نیز کاهش خواهد یافت .بهعبارتدیگر ،با کاهش رضایتمندی ساکنان نسبت به تراکم جمعیتی ،میزان رضایتمندی از
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برخی متغیرهای کیفیت زندگی شامل رضایتمندی از روابط همسایگی ،قیمت خرید مسکن ،کیفیت خدمات اتوبوسرانی،
وضعیت و امکانات فضاهای باز شهری و کیفیت خدمات ورزشی در محله نیز کاهش خواهد یافت .این یافته مؤید فرضیۀ
پژوهش است.
وجود رابطۀ منفی میان متغیر تراکم جمعیتی و متغیر رضایتمندی از روابط همسایگی ،نشانۀ آن است که هر اندازه
تراکم جمعیتی در محله بیشتر میشود ،به همان اندازه میزان رضایتمندی آنها از روابط همسایگی نیز کاهش خواهد یافت .در
تبیین احتمالی این یافته میتوان گفت افزایش جمعیت موجب ایجاد محیطهای شلوغ ،کاهش حس محرمیت و افزایش صدا و
شلوغی ،سختی در نظارت بر بچهها در فضاهای بازی بیرون و انتخاب دوستانشان ،ایجاد محدودیت برای رفتار فردی و آزادی
انتخاب ،تقویت تفاوت اجتماعی و جدایی اجتماعی ،افزایش جرم ،ایجاد استرس روانی ،فقدان کنترل ،نگرانی ،گوشهگیری
اجتماعی و تجاوز به فضای خصوصی میشود و بنابراین رضایتمندی از روابط همسایگی در محل سکونت کاهش مییابد.
ازطرفدیگر ،درصورتیکه تراکم جمعیتی بیش از اندازه کم باشد (که این موضوع عمدتاً به واحدهای ویالیی منطقه برمی-
گردد) ،منجر به ظهور نوعی سبک زندگی شده که مانع شکلگیری احساس تعلق به یک جامعۀ واحد محلی در ساکنان
مجتمعهای زیستی میگردد .وجود رابطۀ منفی میان متغیر تراکم جمعیتی و متغیر رضایتمندی از قیمت خرید مسکن در محله،
احتماالً از آنجا ناشی میشود که افزایش جمعیت در واحد سطح میتواند تقاضا برای خرید مسکن در منطقه را افزایش دهد
که خود منجر به افزایش قیمت مسکن میشود و بنابراین رضایتمندی از قیمت خرید مسکن کاهش مییابد.
وجود رابطۀ منفی میان متغیر تراکم جمعیتی و متغیر رضایتمندی از کیفیت خدمات اتوبوسرانی ،نشانۀ آن است که هر
اندازه تراکم جمعیتی در محله افزایش یابد ،رضایتمندی ساکنان از کیفیت خدمات اتوبوسرانی کاهش خواهد یافت .در تبیین
احتمالی این یافته میتوان گفت که عدم تناسب افزایش جمعیت در منطقۀ  3با تغییرات کمّی و کیفی خدمات اتوبوسرانی،
موجب کاهش سرانۀ دسترسی به این خدمات شده و نارضایتی ساکنان را در پی داشته است .وجود رابطۀ منفی میان متغیر
تراکم جمعیتی و متغیر رضایتمندی از وضعیت و امکانات فضاهای باز شهری ،نشانۀ آن است که علیرغم افزایش جمعیت و
افزایش تقاضا برای برخورداری از پارک و فضاهای باز ،میزان اینگونه فضاها افزایش نیافته است .همچنین این افزایش
جمعیت موجب شلوغی فضاهای باز موجود شده که کیفیت آنها را نیز تقلیل دادهاست و کمبودهایی بهلحاظ دسترسی به
وسایل ورزشی ،سطل زباله و ...را بههمراه داشته است .نکتۀ دیگر آنکه با افزایش تراکم جمعیت و نیز کاهش روابط همسایگی
بهمرور تعامالت اجتماعی تنزلیافته و بدیهی است که فضاهای جمعی بدون روابط اجتماعی ،معنای واقعی خود را از دست
داده و افراد را ناراضی میکند .بهطورمشابه ،این مسئله درخصوص رابطۀ منفی میان متغیر تراکم جمعیتی و متغیر رضایتمندی
از کیفیت خدمات ورزشی در محله نیز صدق میکند.
نتیجهگیری و ارائۀ پیشنهادها:
در این پژوهش به بررسی تأثیرات رضایتمندی از تراکم جمعیتی بر شاخصهای کیفیت زندگی شهری پرداخته شد.
مطابق با نتایج با توجه به سطح معناداری ( )sig=.000برای آزمون المبدای ویلکز ،با احتمال  99درصد وجود همبستگی
کانونی بین دو مجموعۀ متغیر وابسته و مستقل تأیید میشود .با توجه به نتایج تحلیل ،این نتیجه حاصل شد که با کاهش
رضایتمندی از وضعیت تراکم جمعیتی ،رضایتمندی از کیفیت زندگی نیز کاهش خواهد یافت .همانگونه که اشاره شد ضریب
کانونی که به آن وزن کانونی نیز میگویند ،مانند مقادیر بتا در تحلیل رگرسیون میباشد .مطابق با نتایج مربوط به ضرایب
همبستگی کانونی استانداردشده برای متغیرهای وابسته نیز ،متغیرهای رضایتمندی از کیفیت خدمات اتوبوسرانی ،رضایتمندی
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از وضعیت ترافیک ،رضایتمندی از وضعیت و امکانات فضاهای باز شهری و رضایتمندی از روابط همسایگی در محل
سکونت خود بیشترین نقش را در ایجاد اولین همبستگی کانونی داشتهاند.
با مقایسهای میان یافتههای پژوهش حاضر با آنچه در پژوهشهای پیشین به دست آمده است مشاهده میشود ارتباط میان
تراکم جمعیتی و رضایت از فضاهای باز شهری و خدمات اتوبوسرانی ،پیش از این نیز به اثبات رسیدهاست

( Moro et al.,

 .)2008; Gou et al., 2018همچنین ارتباط میان تراکم و وضعیت ترافیک نیز در پژوهشهای متعددی به اثبات رسیده است
( .)Bonaiuto et al., 2015; Walton et al., 2008; Moro et al., 2008لیکن پژوهش حاضر به این یافته نیز دست یافت که
تراکم جمعیتی بر رضایت از روابط همسایگی نیز تأثیرگذار است .همچنین در پژوهش حاضر از  22متغیر برای تحلیل استفاده
شد که مجموعۀ جامعی از متغیرهایی بوده است که در پژوهشهای پیشین مورد استفاده قرارگرفتهاند و اگرچه تعداد محدودی
از روابط به اثبات رسید؛ اما مجموعۀ این متغیرها میتوانند در پژوهشهای آتی نیز مورد استفاده قرارگیرند .در ادامه اولویت-
های مداخله در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری به شرح زیر برای مدیریت شهری مشخص شده است:


در ارتباط با وضعیت خدمات اتوبوسرانی ،باید همزمان با افزایش ناوگان اتوبوسها ،با بهبود مدیریت بهرهبرداری،
ظرفیت جابهجایی و کیفیت مسافربری را تا حد قابلتوجهی افزایش داد که بهنظرمیرسد ازجمله مهمترین گامها در
اصالح مدیریت اتوبوسرانی شهرها ،تفکیک شرکتهای بزرگ اتوبوسرانی به شرکتهای کوچکتر و واگذاری به
بخش خصوصی است .باید بین شبکههای محلی و شبکههای پوشانندۀ کل منطقۀ شهری تفاوت گذاشت و یکی از
بهترین راهحلها برای بهبود مدیریت شبکههای محلی و تغذیهکننده ،واگذاری آنها به بخش خصوصی است.
واحدهای محلی باید درمقابل سازمانهای محلی مسئول باشند؛ ولی هماهنگ با خطمشی کلی مدیریت مجموعۀ



شهری عمل کنند.
در ارتباط با ارتقای وضعیت ترافیک ،با توجه به موقعیت کالنشهری شهر تهران بهترین راهکار استفاده از سیستم
حملونقل چندگانه و اتصال مبدأ و مقصد سفرها با مدهای گوناگون حملونقلی میباشد .آموزش شهروندان
درجهت کاهش استفاده از سواریهای شخصی ،ارتقای پیادهمداری محالت ،بهبود کیفیت پیادهروها و ...از دیگر
راهکارهای مؤثر در این زمینه است.



درجهت ارتقای وضعیت فضاهای باز شهری نیز پیشنهاد میشود تا درراستای بازتعریف مجدد این فضاها ،با
مکانیابی اصولی این فضاها و تزریق فعالیت مناسب به آنها ،زمینهسازی را برای برقرارنمودن تعادل بیشتر میان توده
و فضا در منطقۀ  3فراهم کرد .بهموازات آن پیشنهاد میشود اقداماتی همچون ارتقای مبلمان فضاها ،تقویت فضاهای
سبز و پوشش گیاهی ،توزیع متناسب فضاها در سطح منطقه و ...در دستور کار قرارگیرند.



درارتباط با بهبود روابط همسایگی در محل سکونت نیز باید تبدیل فضاهای گمشده به فضای باز عمومی ،ارتقای
امنیت واحدهای همسایگی با افزایش نظارت والدین و تقویت امکانات پارکها و فضاهای سبز را مد نظر قرار داد.
همچنین اقداماتی همچون ایجاد فضاهای جمعی در سطح محالت ،تشویق به برپایی مراسم و فعالیتهای گروهی



در محله و ...تأثیر مثبتی بر بهبود روابط همسایگی خواهد گذاشت.
الزم به ذکر است که راهکارهای ذکرشده موقتی هستند و برای درمان ریشهای تأثیرات منفی تراکم جمعیتی در
منطقۀ  3شهر تهران باید با درنظرداشتن اصول شهرسازی و با درنظرگرفتن ابعاد مختلف کیفیت زندگی ،اقدام به
تعیین تراکم و ضوابط و مقررات آن نمود .عالوهبراین در مرحلۀ اجرا نیز باید مدیریت شهری بهطورجدی خود را
متعهد به اجرای ضوابط کند و حتیاالمکان با حرکت در جهت درآمدزایی پایدار ،از فروش تراکم ساختمانی
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غیرقانونی دوری شود .انتظار میرود در گام نخست ،با تعدیل تراکم جمعیتی در منطقه و تأمین سرانۀ کاربریها،
عدالت کمی برقرار شود و در گامهای بعد ارتقای کیفی خدمات و کسب رضایت شهروندان در دستور کار قرارگیرد.
تشكر و قدردانی:
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