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 با هاشهر مراکز به روستایی مناطق از مردم بسیاری شهرنشینی،پدیده  و رونق صنعتیانقالب  ظهور با چکیده:

 سبک تغییراین سبک از مهاجرت . کردند مهاجرت خانوادهخود و  برای بهتر زندگی و اشتغال آوردن دست به هدف

 لیلد به شهری صنایع مجاور سکونتی بوجود آورد. نواحیرا  شهریمختلف  نواحی در اجتماعی مشکالت زندگی و افزایش

 تزریق امکان دلیل همین به گیرد نمی قرار شهری ممتاز قشرهای توجه مورد چندان مناطق این در موجود مشکالت

 پایین و متوسط جامعه اغلب ها مکان این در و ندارد وجود شهری جامعه طرف از مناطق این در ها سرمایه و امکانات

شهری تهران؛ این محله  12محله ویالشهر که در غربی ترین نقطه شهر، واقع در پهنه غربی منطقه  .دارند سکنی شهری

با توجه به شرایط اجتماعی و سکونتی خود که در آن از حمایت و امکانات شهری فاصله دارد و به جامعه آماری و مطالعاتی 

ت اثر صنایع بر کیفیوهش حاضر تحلیل ژهدف پت. پژوهش حاضر بسیار نزدیک است مورد مطالعه و پژوهش واقع شده اس

جامعه  .است یلیتحل-یفیتوص روش لحاظ به و یکاربرد هدف نظر از د کهمی باش زندگی محالت پیرامون این کاربری ها

 منظور بهشدند.  انتخابصورت تصادفی ساده  به نفر 943 تعداد فرمول کوکران از استفاده با بوده که نفر 9573آماری 

 دهش گذاشته پرسش به یآمار جامعه از پرسشنامه توسط کیفیت زندگی و تاثیر صنعت یها شاخص پژوهش نیا انجام

 شاخص؛ دهد یم نشان پژوهش نیا جینتااست.  گرفته انجام SPSS افزار نرم از استفاده با هاداده لیتحل و هیتجز .است

 زا کیفیت زندگی شهری یرگذاریتاث زانیم لحاظ از ویالشهرجز سه شاخص اصلی محله  مسکن ،سالمت ،اقتصاد یها

همچنین بررسی و تحلیل اطالعات و داده  .برخوردارند آموزش وتفریح  ،زیرساخت یها شاخص به نسبت یشتریب تیاولو

 ی می باشد.معنادار و منفی ریتأث یدارا های آماری نشان می دهد تاثیر صنعت بر کیفیت زندگی در محله ویالشهر

 صنعت، کیفیت، کیفیت زندگیواژگان کلیدی: 

 
 *a.moghaddam021@gmail.com  

 

 مقدمه -1

 ش یافزا  ،یو اجتماع  شرفت اقتصادییدر ازاء پ

 ی زندگ ت یفیک بهبود   و مشکالت   لیتعد ،درآمد و  شغل 

ا به همراه دارد. اینان مواردی از نفوذ صنعت به م رمرد

که  داشت  اذعان د یداخل زندگی مردم می باشد. با

و   توسعه در  ابزار  ن یتریاصل عنوان  به   صنعت  امروزه

 نقش  کمتر پیشرفت کرده   مناطق توسعه  بخصوص 

است. درکنار این  داده  اختصاص  خود  به  را  محوری 

فیت از کیپیشرفت فیزیکی قابل توجه، نگاه به مقوله 

 مفهومیکه  باشد. کیفیتاهمیت مهمی برخوردار می
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 باشد، کهپیچیده میدر عین حال جذاب و  و چند بعدی

. محله ویالشهر با ندارد وجود آن یدرباره عامی توافق

راکز سیطره م که دررایط فیزیکی حاکم بر آن توجه به ش

صنعتی و کارگاهی قرار گرفته و از سه طرف توسط این 

مراکز احاطه شده است. این محله در تقابل مستقیم با 

مراکزی می باشد که از حجم باالی فعالیت و نیروی 

انسانی برخوردار و چالش های گوناگونی را برای آن 

ایجاد کرده اند. این وضعیت جغرافیایی و مکانی خاص 

. این حجم ژه را برای این محله رقم زده استی ویشرایط

از صنایع در محله ویالشهر باعث تغییر شاخص در ابعاد 

مختلف کیفیت زندگی شده است؛ که به صورت مثال 

در زمینه اجتماعی با تغییر در ساختار فرهنگی، 

اجتماعی محله با توجه به بافت قدیم آن از ساکن نظامی 

ت کاران، و در بعد زیست به عمومًا کارگران و صنع

محیطی با تغییر اکوسیستم منطقه از کیفیت محیطی 

کاسته و در حمل ونقل باعث پیشرفت وسایل حمل 

ونقل عمومی شده است. از بعد دیگر وجود مراکز 

صنعتی و کارگاهی در بافت داخلی محله ویالشهر باعث 

رونق اقتصادی کسبه محله و افزایش ارزش افزوده 

و رونق ساخت و ساز در این محله شده و امالک محله 

توجه مسئولین منطقه ای به این محله را به خود 

ا ب ای زمینه و بستر چنین حال درمعطوف کرده است. 

 یابعاد عینی و ذهن رگذاریعوامل تاثو ارزیابی  ییشناسا

ساکنان  یت زندگیفیکشاخص های ع بر یاز صنا

فضاهای میزان اثرگذاری  سنجش رویکردبا  همجوار

 نوانع بهسکونتی  محالتزندگی  کیفیتصنعتی بر 

می تواند مورد بررسی و  دستیابی جویای رهیافتی

قرار بگیرد و نتایج آن در بهبود کیفیت زندگی تحلیل 

مطلوب مردم محله ویالشهر و ساکنان چنین محله 

  هایی نمایان شود.

ارتقاء نقش مدیریت شهری در افزایش هدف کلی 

ش تعیین نقهدف ویژه  شهری می باشد. کیفیت زندگی

مدیریت شهری در تحقق افزایش کیفیت زندگی شهری 

 در محالت صنعتی صورت پذیرفته است.

 این پژوهش این در اساسی * سؤال سواالت تحقیق

 مناطق یا کارگاه های ایجادوجود یا  اساساً که است

ت مردم محال زندگی کیفیت بر تأثیراتی چه صنعتی

ز اثرگذاری مراکمیزان *  باشد؟ داشته تواند میپیرامون 

بر هر یک از شاخص های کیفیت زندگی به  صنعتی

* میزان اثرگذاری  ؟صورت جداگانه در محله ویالشهر

مراکز صنعتی بر کلیت کیفیت زندگی ساکنان محله 

 ویالشهر؟

فرضیه های تحقیق در حوزه سنجش میزان اثر فضاهای 

له های همجوار و صنعتی بر شاخص های کیفیت مح

نمونه خاص مورد پژوهش محله ویالشهر، دو پیش فرض 

 * فرض اول: در پژوهش مبنا کار قرار داده شده است.

وجود مراکز صنعتی و کارگاهی در پیوند محالت باعث 

افزایش خدمات و کیفیت زندگی و جلوگیری از عدم 

* فرض دوم: این مراکز  .پیشرفت در محالت می شود

علی رغم بهبود ظاهری شاخص های کیفیت زندگی ولی 

 در عمل باعث کاهش این شاخص ها می شوند. 

وجود مراکز صنعتی و کارگاهی در بافت  * فرض سوم:

این محله باعث ارتقاء کیفیت زندگی و پیشرفت در محله 

 .شده است

 پیشینه تحقیق -2

ضا زانیم یابیارز  در یزندگ تیفیک از یتمندیر

 یمورد :مطالعهیشنننهر عیصننننا مجاور یها محله

قه ناز _شنننهر اهواز 3 منط مان ور و شنننه ید ا سنننع

 وضنعیت بررسنی هدف با حاضنر مقاله_(2939آبیار)
 این در شهری که صنایع مجاور نواحی ساکنان زندگی
 شهری فقیر نواحی عنوان به شود می فرض پژوهش
 با اطالعات تحلیل و است. تجزیه گردیده انجام باشند،

ستفاده از ستگی آزمون ای، نمونه تک T آزمون ا  همب
سون سیون تحلیل و پیر ست گرفته صورت رگر  در ا
 در دهد می نشننان آن نتایج نمونه ای تک T آزمون
 سننننجش مورد متغیرهنای تمنام مینانگین مجموع
از حد متوسننط می باشنند. به پایین تر  زندگی کیفیت

که وضنننعیت فیزیکی بدی -طوری  ، کیفیت 1832کال
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، وضننعیت امنیتی 1829زیسننت محیطی -بهداشننت 

، وضنننعیت 1852فرهنگی -، شننناخص اجتماعی1852

صادی  شی 1825اقت ست. نتایج  1831، روانی آرام بوده ا

-تحلیل رگرسسیون نیز نشان می دهد که متغیر روانی

بیشننترین تأثیر بر رضننایت  ،48194آرامشننی، با بتای 

 ساکنان محدوده مورد مطالعه از کیفیت زندگی را دارد.
درزیستمحیطکیفیتبرشدنصنعتیتأثیربررسی

یدباایران یل نقشبرتأک عد ندةت یهکن ما سنننر

 محیط،محمدلوعزیزمهدوی،حمیدابوالقاسم_اجتماعی

تا  49ه،صننفح39بهار،2هشننمار،44هدورشننناسننی،

ه سننرمایش نقاسننتشنندهسننعیمقالهایندر_32

ستتبعاتکنترلدراجتماعی صل محیطیزی ازحا

ستفادهباایراندرشدنصنعتیفرایند هایدادهازا

ورظمنبدین. شودبررسی2934تا2973ی زمانهدور

تغییراتروندفیلترکالمنرهیافت ازاسنننتفادهبا

ایراندرزیسننتمحیطبرشنندنصنننعتیاثرگذاری

ش رواز. همچنین با اسنننتفاده اسنننتشننندهبرآورد

سون،راییگهم شدتبراجتماعیهسرمایتأثیریوهان

وآزمونموردزیستمحیطبرشدنصنعتیاثرگذاری

کهاستآنازحاکیهایافته. استگرفتهقرارتحلیل

مدت،در ند باطبل نادارمنفیارت یبینمع ما ه سنننر

ستبرمحیطشدنصنعتیتأثیرمیزانواجتماعی زی

ستبرقرارایران در ستنباطروایناز. ا کهشودمیا

دراجتماعیسرمایهش کاهحالدرویشفرسایروند

زیسننتمحیطبر راشنندنصنننعتیمنفیآثارایران،

افرادآشننناییشافزاینینچهم. اسننتکردهتمدید

محیطازحفاظتهایفعالیتوراهبردهاباجامعه

ست شناییوزی وهاشیوهباصنعتهبکارنیروی آ

فناوریوطبیعیمنابعازبهینههاسننتفادهایشرو

ستدارهای ست،محیطدو آثارش کاههایزمینهزی

ستمحیطبرشدنصنعتیمخرب میفراهمرازی

 کند
زندگی با  کیفیت بر عسلویه منطقه توسعه تأثیر بررسی

  رضننا فاضننل، نگین حجازی،_صنننعتی رشنند رویکرد

سال _فریدون حیدا صلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، ف

هار ماره چهاردهم،ب له، این هدف_34چهارم،شننن قا  م

سی سعه تأثیر برر صادی تو شی اقت شد از نا  صنعتی ر

 زندگی کیفیت و سبک پارس بر اقتصادی ویژه منطقه

سلویه منطقه بومیان ست ع ساس بر پژوهش نوعِ. ا  ا

ساس و بر کاربردی هدف، صیفی ماهیت، و روش ا   تو

در  پرسننشنننامه توزیع از اسننتفاده با اطالعات. تحلیلی

. اسننت شننده گردآوری منطقه بومیان از نفر 237 بین

شان ها یافته ضور: داد ن سریع و صنعت ح سترش   گ

شته ای دوگانه پیامدهای منطقه در صنعتی توسعه  دا

 قبل به زیربنایی نسبت امکانات و ها زیرساخت. است

 های ش نگر در تغییراتی بروز سبب ولی یافته، بهبود

شتی شیوه و فرهنگی شده معی ست ن  رفتن بین ز. اا

 تمایل و صیادی شدن محدود نیز و بومیان کشاورزی

 های شننغل شننده باعث کارهای خدماتی به بومیان

 تحقیق این در بیفتد، خطر به بومی جامعه در سنتی

 بررسی برای که های ارتباطی، راه شاخصی ایجاد 4 از

 گرفته نظر در منطقه بومیان بر اقتصادی توسعه تأثیر

 سننبک و منطقه در را تأثیرگذاری شننده بیشننترین

  .است  داشته زندگی

 مبانی نظری -3

طی هزاران سننال تجربه بشننر در شننناخت ذات 

عصننر تنظیم رابطه می توان  هسننتی، دوران معاصننر را

از مهم  انسننان با هسننتی دانسننت. شننهر به عنوان یکی

سکونت ترین  شری، مکانی برای  ستاوردهای تمدن ب د

گسترده است و موضوع اصلی این انتظام است. شهرها 

وامع دارند و فضننای ج نقش بسننیار مهمی در توسننعه

شتراکی آدمی در آنها  شهری مهمترین مرکز ادراکات ا

میرمیران معتقد اسننت که معماری و . تلقی می شننود

سیر تکاملی سازی جهان در مجموع یک  در ر  د شهر

شان ضا و مکان را ن می دهد و  درک و توسعه مفاهیم ف

تکاملی می داند او  مامی عناصنننر را اجزای این سنننیرت

ثار شننناخص  مامی آ تاریخی ت کاملی و  برای سنننیر ت

ستن ست؛ کا شترک قائل ا ماده و  معماری دو ویژگی م
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افزایش فضننا. این حرکت برگرفته از حرکت کلی جهان 

ی ک فیننت مننادی بننه  ی ک تی از  حی هسننن فیننت رو

جاد (.2955 ، اسنننت)میرمیران ناطق   ای صننننعتی  م

شهری  ست،  موثری  ابزارهای  از  یکی  پیرا  صورتی  در ا

 توسنننعه  در   گیرد قرار  اسنننتفاده  خوبی مورد   به که 

به  کمک  و   زیسننت  محیط  حفظ  صنننعتی،-اقتصننادی

تایج  کم پیراشنننهری کم برخوردار  مناطق توسنننعه   ن

بار  مطلوبی  هد  ب ناطق  صننننعتی  .آورد خوا شننندن م

شهری  ست  برخوردار  اهمیتی  چنان   از پیرا  تحقق  که  ا

 سه  طی  در  صنعت  آن در  کاربرد   و فنی  های  پیشرفت

 اقتصننادی  توسننعه  و  رشنند  اصننلی  دلیل  اخیر  قرن 

شورهای  شرفته  ک ست امروز  در جهان  پی شورهای. ا   ک

به  متفاوت  زمانی  فاصنننله  با  کدام   هر یافته  توسنننعه 

 رسیدن  از  پ   ناگهان   و رسیده  صنعتی شدن   مرحله

عه  در  را  خود  بزرگ   خیزش  مرحلنه این  بنه  توسننن

اقتصادی آغاز نمودند)موسسه مطالعات و پژوهش های 

 کامال مجزا نوع دو بین امروزه(. 21:  2953بازرگانی ، 

 نظر توافق زندگی کیفیت سنننجش برای هاشنناخص از

و شاخص  ذهنی رویکرد شاخص های دارد؛ وجود نسبی

ندازه گیری برای جدید عینی مطالعات رویکرد های  ا

 گونه بر دو دنیا غالباً مختلف مناطق در زندگی کیفیت

 از دارند، ذهنی)کیفی( تاکید عینی)کمی( و شننناخص

روش  زندگی کیفیت ارزیابی و سننننجش برای رو این

صیفی هایتحلیل جمله زیادی از های ستنباطی و تو  ا

ماری یل و آ ماری غیر هایتحل مانی و  وجود آ دارد)بری

لوچی ،  فیننت. (735:  2931ب  از یکی زننندگی کی

 بر است؛ افزون امروز جهان روی پیش مسائل ترینمهم

ترین مهم از زندگی کیفیت هایشننناخص ارتقای این،

 دنیا سننطح در مختلف دولت های و حکومت ها اهداف

:   2932می شننود)حسننینی زاده و میرزایی ،  محسننوب

های و (25 هه  یانی از د  بروز پی در بیسنننتم قرن پا

توسنننعه ای  رویکردهای از حاصنننل منفی پیامدهای

شد بر متمرکز صادی ر سته و اقت  شدن همچنین برج

سعه اجتماعی جنبه های سعه مباحث قالب در تو  و تو

 عنوان به زندگی کیفیت سننازه اجتماعی، سننیاسننت

سیاست  و توسعه به دادن جهت و برای ارزیابی شاخصی

 و اصننال ، همچنین و مختلف سننطو  در توسننعه های

 توسننعه با محوریت توسننعه جدید رویکردهای تقویت

ماعی جه مورد اجت یدی ،  تو فاری و ام فت)غ قرارگر

سعه ادبیات در تازگی به زندگی کیفیت (.2:  2933  تو

سعه  برنامه ریزی و پایدار صاد مباحث و اجتماعیتو  اقت

یده مطر  نوین گاه و گرد ته ویژه ای جای  .اسنننت یاف

صیف برای ذهنی رویکرد شاخص های  شیوه هایی تو

 مثل می کنند، درک را اطراف شننان اوضنناع مردم که

 شنناخص ها این طراحی شننده اند. شننغل از رضننایت

اندازه  شننغلی رضننایت نظیر روانی پاسننه های براسنناس

ضوانی و همکاران ، می  گیری  این (.2:  2934گردد)ر

سته ساس چگونگی د صیف و درک برا ضع از مردم تو  و

ستوار خود شد ا  به ذهنی، بعد در زندگی کیفیت .می با

 لذت شامل ذهنی رفاه افزایش در عمل استقالل داشتن

 رشنند زندگی و در داری هدف رضننایت مندی، جویی،

 دگرخواهی و سعادت مسیر در شکوفایی و رشد شخصی

 اجتماعی فعالیت های در گسترده مشارکت و اجتماعی

شاره ضی (.29:  2934می کند)غفاری و امیدی ،  ا  بع

 در زندگی کیفیت واژه که دارند اعتقاد پژوهشننگران از

ستدالل ذهنی بعد با ارتباط  نیز عده ای و می شود آن ا

ند قد یت معت ندگی کیف نایی براسنننناس ز نوآوری  توا

ساس ستیابی برای مردم توانایی برا  با ارزش اهداف به د

 (؛Roberto et al , 2010 : 429می شننود) معنا آن ها

 از افراد ارزشنننیابی های و ادراکات شنننامل ذهنی بعد

زندگی شنان می باشند)رضنوانی و همکاران ،  وضنعیت

 و خوشننایند برتجارب ذهنی هایجنبه. (95:  2934

سرخور جمعی حتی و فردی زندگی بدآیند  دگی،مانند 

 خویش، خویشنننتن از و از جامعه بیگانگی احسننناس

 و آدمی اشنننتیاا های زندگی، از رضنننایت احسننناس

 عینی رویکرد داللت دارد. شاخص های انسانی ادراکات

 محیط های بر توصننیف سننعی که هسننتند آن هایی

 و زندگی آن ها در مردم که دارند اجتماعی و فیزیکی
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کات تدار ثل:  ند، م مات کار می کن هداشنننتی، خد  ب

شی، ضعیت یا فراغت فعالیت های بیکاری، نرخ آموز  و

 شنناخص ها گونه این (.92:  2933 ، )احمدیمسننکن

ندازه گیری فیزیکی کمیت یا فراوانی براسننناس می  ا

این  در (.2:  2933شننوند)رضننوانی و منصننوری نژاد ، 

 و افراد کار و زندگی محیط های شنناخص ها از دسننته

 بهداشننتی، امکانات مانند می شننود، توصننیف گروه ها

 کیفیت آن؛ الزمه و مانند مسننکن فراغت، تسننهیالت

 و اسنناسننی نیازهای تأمین عینی، بعد در فردی زندگی

سته های  برآوردن جهت مادی منابع از برخورداری خوا

:   2934اسننت)غفاری و امیدی ،  شننهروندان اجتماعی

 را زندگی ملموس و ظاهری وضننعیت عینی بعد (.29

 (.2:  2934دهد)رضوانی و همکاران ، می  نشان

 روش تحقیق -4

ی هر تحقیق، کشنننف، تبیین، تفسنننیر و هدف اصنننل

باشنند. می یهای خاصننگسننترش دانش پیرامون پدیده

ابزاری است که پژوهشگر را از مبدأ به مقصد می  روش

ند و این ابزار انواع گوناگونی دارد. روش تحقیق  رسنننا

ترکیبی به  حاضنننر روش ترکیبی اسنننت؛ روش تحقیق

فت کمی و کیفی تحقیق  یا یب هر دو ره نای ترک مع

بوده در این روش هم از داده هنای عنددی و هم از 

( پ  3:  2939مصاحبه استفاده خواهد شد)میرفتا  ، 

کیفی می باشننند. در _روش حاضنننر به صنننورت کمی

تحقیق حاضنننر ابتدا مطالعات کیفی صنننورت خواهد 

ساخته خو س   گرفت و بر مبنای آن ابزار  شد و  اهد 

مطالعه کمی صنننورت خواهد گرفت. یک جامعه آماری 

یا واحدها که دارای  عبارت است از مجموعه ای از افراد

شند. بطور معمول در هر  شترک با صفت م حداقل یک 

پژوهشننی جامعه مورد بررسننی یک جامعه آماری می 

باشد که پژهشگر مایل است درباره صفت یا صفت های 

حدهای آن  پاکدل نژاد ، متغییر وا عه ب ردازد) به مطال

در مرحله اول این پژوهش که با رویکرد  (.22:  2932

با  به  هد شنننند از روش مصنننناح جام خوا کیفی ان

شینه و مطالعه منابع و متون صاحب سی پی نظران، برر

ها، سننازمان دهنده و کلیدی شننیوه همسننوسننازی داده

هد  عه خوا طال چارچوب موضنننوع مورد م با  مرتبط 

 (.  93_93:  2939لی ، شد)اسماعی

 یاعتبارسنننج یارهایمع از اسننتفاده با یبعد گام در

  و سننیبرر اعتبار نظر از شننده، نیتدو هیاول چارچوب

  یم آماده یکم مرحله یبرا ابزار کی قالب در سنن  

 نیتدو ابزار یشننیمایپ روش به یکم مرحله در. شننود

  ابزار سنن   و یبررسنن ییایپا و ییروا نظر از و شننده

ها نه گروه نیب یین  یبرا الزم یهاداده و عیتوز نمو

مار لیتحل   مرحله در و. گردندیم لیتحل مرتبط یآ

س و یریگ جهینت و بحث به یینها   و یفیک جینتا ریتف

های با اسننتفاده از نرم افزار .شنند خواهد پرداخته یکم

با روش به مربوطه و  ماری توصنننیفی و تحلیلی  های آ

شنننود و از پرداختننه میتجزیننه و تحلیننل اطالعننات 

ته عدد همچون های نرمبسننن بهره  SPSSافزاری مت

 (.44_93:  2939گرفته خواهد شد)اسماعیلی ، 

 12منطقه  37براسنناس آخرین سننرشننماری سننال 

 1/2نفر که معادل  2328923شنننهرداری تهران دارای 

درصد از کل جمعیت شهر تهران را تشکیل داده است. 

نفر جمعیت می باشد؛ که  98573محله ویالشهر دارای 

سننال  محله  23جامعه آماری، جمعیت سنناکنان باالی 

ست؛ که جهت تعیین حجم نمونه  شده ا درنظر گرفته 

ساس فرمول کوکران نفر به عنوان نمونه  943تعداد  برا

 (.21:  2931اند)قلمکار ، آماری انتخاب گردیده

 قی،از طر قیتحق نیاطالعات در ا یورآروش گرد

،مراجعه به کتب و مقاالت موجود  یتابخانه امطالعات ک

 رانیمصاحبه با مد ،قیدر رابطه با موضوع تحق

 ،مورد نظر قیتحق نهیدر زم نی،کارشناسان و متخصص

از  کیهر  تیدرجه اهم نیارائه پرسش نامه جهت تع

شده به کمک  یاطال عات جمع آور باشد. یم هاشاخص

 یآمار یو با استفاده از روش ها های تحلیلینرم افزار 

قرار  لیو تحل هیمورد تجز اریو انحراف مع نیانگیم

موضوع  تیبنا به ماه قیتحق نیدر اخواهند گرفت. 

آن  ییسوال ها و وسعت امکانات اجرا ،اهداف پژوهش،
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و  یاز نظر هدف کاربرد ،یلیتحل  یفیتوص یاز روش ها

 است استفاده شده یدانیبه لحاظ اجرا از نوع م

اعتبار یا روایی با این مساله سروکار دارد که یک ابزار 

اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما 

 های مختلفیفکر می کنیم. برای تعیین روایی از روش

توان استفاده کرد. در این تحقیق برای تعیین روایی می

از روایی محتوایی استفاده می شود. برای روایی صوری 

و محتوایی پرسشنامه ها از نظرات متخصصان و اساتید 

قابلیت اعتماد یا پایایی یک  راهنما و مشاور استفاده شد.

ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در در اندازه گیری 

 این (. در2935هر آنچه اندازه می گیرد)بیابانگرد ، 

 از پایایی پرسشنامه، نمودن مشخص برای پژوهش

 شده است.  استفادهضریب همبستگی 

 یافته های پژوهش -5

از جمله مناطق کم جمعیت شهر  12 منطقه     

سرانه زمین شهری بیش از که در آن  تهران می باشد

سرانه های متناظر در کل شهر تهران است. بخش 

 بزرگی از اراضی منطقه به کاربری هایی فرا منطقه ای

 کاربری صنعتی، انبارداری و حمل و نقلهمچون 

 هنقش فعالیت بکه به موجب آن  اختصاص یافته است

ین ا ویژه صنعت بر نقش سکونت در منطقه غلبه دارد.

 گاها  و ایفرا منطقه عملکرد های ویژگی دارای منطقه

 کارکردهای روی از توان می راحتی به و است فراملی

 منطقه کاربری سطح درصد 34 که نمود برآورد منطقه

 از مجموع در و باشد می استانی و ملی کاربری دارای

 می توان آن در موجود مسائل تنوع و مساحت نظر

 لقاب بخش .دانست ای ویژه شهری فضای یک را منطقه

 از سازی خودرو صنایع شامل ها کاربری این از توجهی

 پارس زامیاد، خودرو، کرمان سای ا، خودرو، ایران قبیل:

 عظیم و خودرو دیزل، شهاب خودرو ایران خودرو،

و  کرده ایجاد منطقه در باالیی اقتصادی رونق خودرو

 دارو.... و بهنوش مینو،: مانند دارویی و غذایی صنایع

 ایران جالینوس، دارو، سینا دارو، پاک لقمان، پخش،

همچنین  .باشد می منطقه این در... و عبیدی هورمون،

 برخوردار کامل زنجیره یک از منطقه اشتغال؛ لحاظ از

 قالب در بزرگ  خدمات که معنی بدین. است

 کارگاه قالب در خرد خدمات و مادر صنایع و کارخانجات

 اشتغال از درصد 14حدود  و داشته فعالیت صنعتی های

اصل نتایج ح ۀبر پای .دهند می تشکیل را تهران صنعتی

ساماندهی و پاالیش از برداشت میدانی صنایع در طر  

واحد  324از مجموع ، 12صنعتی مدرن منطقه ی هپهن

 135واحد فعال و  715صنعتی بزرگ مقیاس منطقه 

و از میان  اندهکتار( غیرفعال بوده 275واحد )با مساحت 

به ترتیب صنایع زیر بیشترین واحدهای فعال مستقر 

 :(2935اند)بدر ، دادهاختصاص  خودمساحت را به

و  تریلرو  موتوری ۀوسایل نقلیتولیدات  •

 تریلرنیم

 تولید مواد و محصوالت شیمیایی •

 مولد و انتقال برا آالتتولید ماشین •

 تولیدات مواد غذایی و آشامیدنی •

و صنایع زیر بیشترین تعداد واحد فعالیتی را به 

 :اندخود اختصاص داده

 شدهضبط هایو چاپ و تکثیر رسانهانتشار  •

 جزبه فابریکی فلزی محصوالت تولید •

 و تجهیزات آالتماشین

 تریلرمنی و تریلر و موتوری نقلیه وسایل تولید •

ی صنعت هایبنگاه از دسته آن متوسط و بزرگ صنایع

تا  24بین و  74از بیشتر  ترتیببه  هاآندر که هستند 

، 2934سال در  هستند.کار به مشغول  کارکننفر  74

در بزرگ و متوسط صنعتی واحد  112، 12 ۀمنطقدر 

 اساس این بر .اندبودهفعالیت حال در  رسته  25

 ماشین جزبه فابریکی فلزی محصوالت تولید هایگروه

 و شیمیایی محصوالت و مواد تولید تجهیزات، و آالت

 جای در نشده بندیطبقه تجهیزات و آالتماشین تولید

 از اند،داده اختصاص خود به را قطعات بیشترین دیگر

 و یلرتر و موتوری نقلیه وسایل تولید گروه دیگر سوی

 رایدا آشامیدنی و غذایی مواد صنایع گروه و تریلرنیم

 نطقهم قطعات تریندانهدرشت و بوده مساحت بیشترین
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هستند)معاونت معماری و  مشاهده قابل گروه دو این در

 .، گروه مشاوره بانی شهر پارس( 12شهرسازی منطقه

شهرداری تهران به تنهایی دارای  12منطقه 9ناحیه 

تجاری فعال در داخل خود می _واحد صنعتی 374

واحد آن در محله ویالشهر  97باشد که از این تعداد 

درصد محله را  77ود واقع شده اند؛ که مساحتی در حد

 غربی نیمه در ویالشهر محله در خود اختصاص داده اند.

 تقریبا محالت از و دارد قرار تهران شهرداری 12 منطقه

 ویالشهر شود. محله محسوب می منطقه این کوچک

 و مسکونی مناطق از منطقه این محالت اکثر همچون

 مابین محله این است. نیمه غربی شده ترکیب صنعتی

 قرار سای ا کارخانجات مجموعه 55 و 52 های خیابان

 ویالشهر توسط شهرک و جنوبی از شرقی نیمه و دارد

 همین از نیز محله محاط شده است. نام ی کارخانه چند

 این توان گفت می نوعی است. به شده اخذ شهرک

 به جنوب از و کرج-تهران راه آزاد به شمال از محله

 شرا آن، شود. در می منتهی کرج مخصوص بزرگراه

 شمالی چیتگر محله با محله این مرز نهم و چهل خیابان

غزالی  شهرک محله با غرب، در دهد. و می تشکیل را

 هم از را دو آن پنجم و پنجاه خیابان که است همسایه

 محله (. همشهری2939:  99کند)قلمکار ،  می جدا

 این را ویالشهر شهرک خود 19 شماره در 12منطقه

 متعلق دژبان یا ویالشهر می کند: شهرک معرفی گونه

 دژبان تعاونی توسط که است نظامی ارتش ارگان به

 خانه تمامی دور چندان نه گذشته است. در شده ساخته

 شده بنا دست یک و ویالیی به صورت محله این های

 شهری بافت تغییر با محله این حاضر حال بود. در

 های ساختمان صورت ها به خانه اغلب و شده مواجه

 به رو نیز محله جمعیت اند. لذا درآمده طبقه سه

 و اجرایی برنامه های کتاب از است)برگرفته افزایش

 (.2931سال ،  اعتبارات

 هگستر عنوانبهتهران شهر فضایی سازمان در  12منطقه

 هایمحدودهشده که گرفته نظر در صنعتی پاالیش 

ای، کارگاهی و خدمات صنعتی را در بر کارخانهصنعتی، 

در  استقرارشاناست که  صنایعیو شامل  گیردمی

ای، کارخانه)شامل صنایع  شهر مجاز است همحدود

مرکز عنوان با صنایع کارگاهی و صنایع خدماتی(  و 

تهران شهری  همجموعه شدپاالیش صنعت و فناوری 

گسترش  محدودیتد است و پیشنهاشده معرفی 

( به عنوان 11و  12شهر )مناطق  غربیسکونت در پهنه 

 بیتتثکرج، و  شهریتهران از پهنه  کالبدی تمایزعرصه 

 صنعتی هایفعالیتعملکرد مناطق مذکور با غلبه 

و  گردشگریو  تجاریشده، خدمات مولد،  پاالیش

 اطالعات برای آن ارائه شده است. فناوری

به دنبال رهنمود طر  جامع  12طر  تفصیلی منطقه

، اولین بار 11و  12ساماندهی مبنی بر تشکیل مناطق 

در دستور کار قرار گرفت و قرارداد آن  2923در سال 

منضم به مطالعات ساماندهی صنایع تهران بود)که 

محدوده تهران و حریم استحفاظی آن را دربر 

در  2954گرفت(. کلیات طر  اول منطقه در سال می

ون ماده پنج به تصویب رسید و تا سال کمیسی

معوا ماند که تجدیدنظر در آن مطر  شد و پ  2953

طر  منطقه مورد  2934سال باالخره در اسفند  7از 

 12تصویب قرار گرفت. با شکل گیری طر  های جدید 

منطقه تهران در نهاد تهیه طر  های جامع و تفصیلی 

حت احکام با شیوه جدید و ت 2932شهر تهران از سال 

 گرفت. قرار کار دستور درطر  جامع تهیه و 

 انپشتیب منطقه در موجود صنعتی فضاهای :* فعالیت

. ندهست ساله بیست ملی برنامه در ملی صنعت برنامه

 ستا توجه قابل صنعت برای منطقه بالقوه استعدادهای

 ایه حوزه در صنعت نقش بازبینی چون عواملی به ولی

 کاربری تثبیت کالنشهرها، و شهرها بالغ، صنعتی

 نسنگی نقل و حمل بخش نظیر آن ملحقات و صنعتی

 تغییر هب مربوط قبلی مصوبات لغو و تفصیلی طر  طبق

 ایه مدیریت اندازی راه و سبز فضای به صنعت کاربری

 شهرداری جدی همکاری و صنایع صاحبان مشارکتی

 ایجاد آن اتکاء به و مناطق و ها محله مقیاس در
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 با) بخش های آلودگی با مقابله های شبکه و تأسیسات

 ایجاد ،(ها محدوده مدیریت تخصصی وجه به توجه

 هب و منطقه در سنگین شهری بین نقل و حمل امکان

 مرکزی های قسمت به آن مراجعه از جلوگیری منظور

  .است شده مشروط

وجود بافت های مسکونی چندگانه و پراکنده  * سکونت:

در محدوده، کیفیت های مختلف سکونت در از یکدیگر 

حومه غربی شهر تهران فراهم آورده است. ولی بطور 

کلی و علیرغم تقاضای وسیع سکونت در این منطقه از 

 آسایش. تهران، این محدوده واجد مزیت سکونت نیست

واحدهای مسکونی بخصوص در جبهه شرقی مستلزم 

ر صوتی دمنجمله مقابله با آلودگی )هزینه هایی است 

ساختمان( که بعید است مسئوالن میل و رغبت، و 

یر مشکالتی نظامکاناتی برای بهبود آن تخصیص دهند. 

 و حرکتی هایتداخل محیطی، هایآلودگی انواع

 چندپارگی و فضایی جدایی آن، از ناشی هایکشمکش

 صنایع، با هاآن شدن محصور و مسکونی هایمحله

و  مهاجر اجتماعی هایگروه تنوع ها،کاربری ناسازگاری

 رسانیخدمات ساکنان، اشتغال چون مزایایی در کنار آن

 را می توان برشمرد. مناسب

 ریقط از پژوهش متغیرهای به مربوط ی توصیفییافته

 و تفسیر مورد وآمده دستبه SPSS افزارنرم خروجی

های یافته گیرد.می قرار توصیفی تحلیل و تجزیه

 و( میانگین) شاخص مرکزی شامل توصیفی

 و( خطای معیار و معیار انحراف) پراکندگی هایشاخص

 هاییافته. باشدمی عدد تی و درجه آزادی هایشاخص

 یرز جداول قالب در پژوهش فرضیات به مربوط توصیفی

بیانگر و توضیحات متعاقب آن  شود.می نمایان

های پژوهش مؤلفه به مربوط مرکزی هایشاخص

  .باشدمی

های خدمات و ای وضعیت مولفهآزمون تی تک نمونه

 از و کارگاهیکیفیت زندگی در وجود مراکز صنعتی

 تفادهاس متغیرها عملیاتی تعریف برای هاپرسش متوسط

شاخص )متغیر( مربوط  مقدار گردیده است و بیشترین

که نشان از تمایل  983553به اقتصاد با میانگین 

ی متوسط، زیاد و خیلی زیاد هادهندگان به گزینهپاسه

باشد؛ و در نقطه مقابل کمترین شاخص )متغیر( می

می باشد.  187173مربوط به آموزش با میانگین 

 پژوهشی هاییافته صورتبه باال جدول در که طورهمان

گردیده بیشترین انحراف معیار مربوط به متغیر  حاصل

ایر سکه نشان از پراکندگی این مؤلفه نسبت به  ،آموزش

است و کمترین مقدار انحراف معیار مربوط به  هامؤلفه

ی اقتصاد است و درنتیجه کمترین مقدار مؤلفه

ل اطالعات جدوباشد. پراکندگی مربوط به این مؤلفه می

باال نشان می دهد که مهم ترین شاخص در بین شاخص 

های مطر  شده شاخص اقتصادی بوده و بعد از آن 

ده و کم اهمیت ترین عامل نیز عامل سالمت و مسکن بو

 عامل تفریحی آموزش بوده است.

اگر بتوانیم متغیرهای مورد مطالعه در هر جامعه 

گیری کنیم و آنها را به صورت کمی بیان کنیم را اندازه

دانیم وگرنه ها چیزی میآن یشویم که دربارهمدعی می

ها اندک و نارساست، ولی اگر آن یدانش ما درباره

شود های کمی تبدیل های مورد نیاز به دادهداده

های مورد استفاده کرده تا جامعه هامونتوانیم از آزمی

مطالعه و اطالعات در مورد پارامترهای مربوط به 

های آماری از طریق نمونه به کل جمعیت هدف فرضیه

تعمیم یابد. پژوهشگر در تحقیقات با متغیرهای مختلف 

 تواند مقادیرمتغیری طبق تعریف میسروکار دارد و هر 

طح س بگیرد. برخورداری یک متغیر از ودمتفاوتی به خ

ای یا نسبی به معنای دقت بیشتر آن متغیر بخش فاصله

وان تتر آن است. بنابراین میگیری دقیقو امکان اندازه

 شوداش پژوهش میگفت که اگر بتوان آن را که درباره

 هایی شد که استفاده از روشتوان مدعاندازه گرفت، می

فرضیه  9 بود. پژوهش شامل هددار خوامعنی یآمار

مدل سازی معادالت ساختاری باشد که با استفاده از می

 شده به آنها پاسه داده شود.  یسع

 در زندگی کیفیت از رضایت یتعوض بررسی برای
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 استفاده شده ای نمونه تک T آزمون از محله ویالشهر
 طیف از سؤاالت به گویی پاسه برای که آنجایی است. از
( استفاده شده است. بنابراین حد  7تا  2لیکرت ) 

 از میانگین که صورتی شود. در می 3 عدد آن متوسط

 که صورتی در و رضایت باال دهنده نشان بوده باالتر 3

 از پایین رضایت میزان دهنده نشان باشد تر پایین3 از 

 از هاداده تحلیل، ادامه از قبلباشد.  می زندگی کیفیت

 به داده اشتباه ورود از ناشی پرت هایداده وجود نظر

  س . شد اقدام هاآن رفع به نسبت و بررسی افزار نرم

 قرار بررسی مورد مفقود داده وجود نظر از هاپرسشنامه

 وسیله ها بهپرسشنامه در مفقود هایداده. گرفت

 .شد جایگزین متغیر هر میانگین

 tآزمون 

نتایج آزمون تی تک نمونه ای پیرامون  تاثیر وجود مراکز 

صنعتی و کارگاهی در پیوند محالت بر افزایش خدمات 

 و کیفیت زندگی و جلوگیری از عدم پیشرفت در محالت

س

طح 

 معناداری

د

 رجه آزادی
t 

خ

 طای معیار

ان

 حراف معیار

م

 یانگین

.
000 

9

45 

9

5821 

.
05023 

.
93700 

1
.8649 

 
نتایج آزمون تی تک نمونه ای پیرامون  تاثیر وجود مراکز 

صنعتی و کارگاهی در کاهش شاخص های کیفیت 

 زندگی

س

طح 
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د
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t 

خ

 طای معیار

انح

 راف معیار

م

 یانگین

. 3 5 . 1. 3

000 47 .66 06202 15700 .2040 

 
نتایج آزمون تی تک نمونه ای پیرامون  تاثیر وجود مراکز 

کارگاهی در ارتقاء کیفیت زندگی و پیشرفت صنعتی و  

س
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 ها:نآ درباره یریگ جهینت و قیتحقهای هیفرض یبررس

فرضیه اول پژوهش: وجود مراکز صنعتی و 

افزایش خدمات و کارگاهی در پیوند محالت باعث 

کیفیت زندگی و جلوگیری از عدم پیشرفت در محالت 

 می شود.

بررسی نتایج ارائه شده در جدول حاکی از آن است 

تاثیر وجود مراکز صنعتی و کارگاهی در پیوند که در 

محالت بر افزایش خدمات و کیفیت زندگی و جلوگیری 

تفاوت معناداری بین از عدم پیشرفت در محالت 

نمونه و میانگین فرضی جامعه در سطح  میانگین

(. نتایج حاکی از t=958217وجود دارد )42/4معناداری 

وجود مراکز صنعتی و کارگاهی در پیوند آن است که 

محالت باعث کاهش خدمات و کیفیت زندگی و 
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 شده است .جلوگیری از عدم پیشرفت در محالت 

فرضیه دوم پژوهش: این مراکز علی رغم بهبود 

شاخص های کیفیت زندگی ولی در عمل باعث ظاهری 

 کاهش این شاخص ها می شوند. 

بررسی نتایج ارائه شده در جدول حاکی از آن است 

کاهش تاثیر وجود مراکز صنعتی و کارگاهی در که در 

تفاوت معناداری بین  شاخص های کیفیت زندگی

میانگین نمونه و میانگین فرضی جامعه در سطح 

(. نتایج حاکی از آن t=7827دارد )وجود 42/4معناداری 

وجود مراکز صنعتی و کارگاهی در پیوند است که 

شاخص های کیفیت زندگی محالت باعث کاهش 

 گردیده است 

فرضیه سوم پژوهش: وجود مراکز صنعتی و 

کارگاهی در بافت این محله باعث ارتقاء کیفیت زندگی 

 و پیشرفت در محله شده است.

در جدول حاکی از آن است  بررسی نتایج ارائه شده

تاثیر وجود مراکز صنعتی و کارگاهی در ارتقاء که در 

ین تفاوت معناداری بین میانگکیفیت زندگی و پیشرفت 

نمونه و میانگین فرضی جامعه در سطح معناداری 

(. نتایج حاکی از آن است که t=44894وجود دارد )42/4

 اعثوجود مراکز صنعتی و کارگاهی در پیوند محالت ب

 گردیده است.کاهش کیفیت زندگی و پیشرفت 

 نتایج تحلیلی تأییدی پرسشنامهبا توجه به جدول 

ی کیفیت هاو مؤلفه (12-4های کیفیت )جدولشاخص

به  شودها مربوط میباالترین رتبه بین شاخص زندگی

شاخص اقتصاد و به ترتیب پ  از آن سالمت، مسکن، 

و در  تفریح اجتماعی، امنیت، محیطی، زیرساخت،

 نهایت آموزش قرار دارد.

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

 گرفت نتیجه توانمی حاضر پژوهش به توجه با

وجود عواملی برای ترغیب مردم و ساکنان برای سکونت 

برای زنده نگه داشتن  حیات و اصلی عامل در محالت

 موضوعات دارعهده شهرها در یشهر تیریمداست.  آنان

 آنگاه است،ی در رو  و کالبد آن شهر اتیح با مرتبط

 ندهیآ و حال یزندگ مناسب و محالت شهر جادیا

 و ریخط تیمأمور دار،یپا شهر جادیا یعنی شهروندان

 یشهر. گرددیم محسوب یشهر خوب تیریمد آورالزام

 و نمتواز آن توسعه) داریپا توسعه فیتعر یمبنا بر که

 نسل یازهاین نیتأم ضمن که بود خواهد یاگونه به

 ساختن برآورد در یآت یهانسلیی توانا ،یکنون

 یعن؛ یاست(سازدینم مواجه مخاطره با را شانیازهاین

 ندبتوان فردا شهروندان و امروز نانیشهرنش که یطیشرا

 ضمن و کنند یزندگ تیامن و آرامش کمال آن در

-بهرهخدمات متنوع  حال نیع در و آرامش از ،یتندرست

کیفیت زندگی  یهینظر گر،ید یسو از .گردند مند

پیشرفت نامتوازن  از یریجلوگ چون یمسائل ،شهری

 ،یمحل خدمات یهاتیظرف کاهش ،یاهیناح ومحله ای 

بافت  از تیحماو در مقابل آن عدم  ،شهری و یاهیناح

 شکاف ساختن برطرف وشهری و رشد نامتوازن آن 

 باید که مهمی د. نکتهکنیم مطر  را یغن و ریفق انیم

توجه به کیفیت زندگی در  که است آن کرد توجه بدان

بی  و آسانی به و پیشرفت شاخص های آن محالت

 شناخت فرهنگی، های آموزش کالن، گذاریسرمایه

 از با شهر مرتبط نهادهای دیگر مسئوالن درست

 مشخص، مدیریتی و دقیق ریزیبرنامه مسائل،

 آمد.  دست نخواهد و... به  مردمی مشارکتهای

 از یکی شهری تهران 12محله ویالشهر در منطقه
 کارخانه وجود دلیل به که باشد می صنعتی محالت
خودرو  کارخانه محله مخصوصا این در متعدد های

سازی سای ا که حجم وسیعی را به خود اختصاص داده 

 یافته توسعه چندان محله های  رسد می نظر به است،
نباشد. وجود کارخانه و  در بین محالت شهر تهران
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 و منطقه همواره محله یک در کارگاه های صنعتی
 چه و مستقیم صورت به چه را زیادی بسیار مشکالت

 وجود به شهری زیست روی بر غیرمستقیم صورت به
 سطح و زندگی آمدن کیفیت پایین باعث و آورده

 است. بنابراین شده اطراف آن مناطق برخورداری
 زندگی کیفیت وضعیت بررسی به حاضر تحقیق
اثر صنعت برشاخص  تا است پرداخته محله این ساکنان

 یک از کار این شود. برای مشخص زندگی کیفیت های
محیطی، زیرساخت،  شاخص 3 در و گویه 94پرسشرنامه

تفریح، آموزش، امنیت، اجتماعی، مسکن، اقتصاد و 

 های داده تحلیل منظور است. به شده استفاده سالمت
 آزمون و  T آماری های آزمون از شده آوری جمع

 T آزمون است. نتایج شده استفاده پیرسون همبستگی

 کیفیت سنجش های شاخص وضعیت بررسی منظور به
 های شاخص از رضایت میانگین که داد نشان زندگی
 متوسط حد از تر پایین زندگی، کیفیت مطالعه مورد
باشد. به صورتی که شاخص های اقتصاد، سالمت،  می

، 9824، 9835مسکن، اجتماعی به ترتیب با میانگین 

در حد متوسط و شاخص های امنیت،  9845و  9843

محیطی، زیرساخت، تفریح و آموزش به ترتیب با 

پایین تر از  1871و  1825، 1839، 1832، 1832میانگین 

های مورد  حد متوسط قرار دارند؛ و در بین شاخص

مطالعه شاخص اقتصاد باالترین رضایت و شاخص 

آموزش کمترین کمترین رضایت را در بین ساکنان به 

 و مسائل محله ویالشهر باخود اختصاص داده است. 

بررسی  از حاصل روبروست. نتایج زیادی مشکالت

 در شده مطر  هایفرضیه که است آن از حاکی هاداده

 هاییافته طوری که به فتهگر قرار تأیید مورد پژوهش

پیوند صنایع با محالت شاهد  که دهدمی نشان تحقیق

رشد چشمی محالت می باشیم ولی در عمل و کالبد آن 

کاهش شاخص های زندگی را می توان مشاهده نمود و 

 کارگاهی تبدیل شده است.-محله به بافت صنعتی

که در پهنه غربی تهران واقع شده است  12منطقه

 درورودی غربی شهر تهران به حساب می آید و 

 سازمان در پیشنهادی زمین کاربری عمومی بندیپهنه

 پهنه به درصد92 حدود محدوده، فضایی

 مسکونی، پهنه به درصد14 کارگاهی،_تولیدی

 پهنه به درصد4 شده، حفاظت پهنه به درصد25

 خدماتی، ن تجاری پهنه به درصد9 ویژه، هایکاربری

 کاربری پهنه به درصد 3 نظامی، پهنه به درصد 2/7

 باالدست هایطر  در هاآن کاربری که) خاص های

 هاکاربری سایر به درصد 7/2 و( شود می تعیین

در  که رسدمی نظربر این اساس به .است یافته اخصاص

و شهری  ایملی، استانی، منطقه تمام اسناد فرادست

 ترکیب مواردیدارای نقش صنعتی بوده و در  12 منطقه

 هتنها در برنام و سکونت با آن نیز پیشنهاد شده است

رسمی مالک عمل قرار  صورتبه اجرایی تهران )که 

 نی مورد توجه قرارمسکو توسعه پشنهادنگرفته است( 

حال در چنین بستر و زمینه ای به پیوند  گرفته است.

تنگاتنگ صنعت و سکونت انجامیده است و رسیدن به 

شاخص های کیفیت مطلوب زندگی امری حیاتی می 

باشد که نه تنها باعث بهبود شرایط می شود بلکه باعث 

رشد و زنده شدن رو  حیات در اینگونه محله های می 

عت که به خودی خود از رو  خشن و شود. صن

اصتحکاک برخوردار است در برخورد با مقوله کیفیت و 

 چنین در حالارزش های آن دچار دوگانگی می شود. 

 زا مناسبی مدل اساس بر شهری خوب مدیریت بستری

 داوطلبانه اعتقاد یک پایه بر محله مردم آحاد مشارکت

 یاساس های مولفه از سری یک بر مبتنی و هوشمندانه و

 نانساک سکونت و صنعت با آن ادغام و زندگی کیفیت

. شهرها امروز با چالش رسد می اثبات به عمل میدان در

های جدیدی مواجه هستند. رشد شهرنشینی در دهه 

های اخیر شهرها را با مشکالت زیست محیطی جدی 

و در نتیجه ها و محالت مواجه ساخته و رشد پایدار شهر

ها را تهدید کرده است. پایدار آنیکنواخت و توسعه عدم 

از سویی گرایش به زندگی در این نواحی به دلیل 

نزدیکی به محیط کار و محل سکونت و از طرف دیگر 

توسعه پایدار و رسیدگی به این مناطق به عنوان نقاط 
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 حاشیه ای نیازمند الگوی مدیریتی خوب می باشد؛ که

ه ب بهتر را دستیابیظرفیت ها و پتانسیل های موجود 

 خوب مدیریت فعال کند. شاخص های کیفیت زندگی

ه پیشرفت اینگونشهری الگویی مناسب و پیش زمینه 

محالت در شهرها و عدم عقب ماندگی و دور از دسترس 

می باشد و شرایط را  و محروم ماندن از خدمات شهری

برای دستیابی به آن از مدیریت شهری فراهم می کند. 

بررسی رابطه صنعت با کیفیت ش حاضر وهژهدف پ

زندگی در محالت مجاور با فعایت های صنعتی می باشد 

-یفیتوص روش لحاظ به و یکاربرد هدف نظر از که

 نفر 9573جامعه آماری این پژوهش . است یلیتحل

 استفاده با بوده که 12 منطقه ساکنان محله ویالشهر در

 آماری نمونه عنوان به نفر 943 تعداد فرمول کوکران از

 یها شاخص پژوهش نیا انجام منظور بهشدند.  انتخاب

 به یآمار جامعه از پرسشنامه توسط کیفیت زندگی

 اب هاداده لیتحل و هیتجز .است شده گذاشته پرسش

 انجام و تحلیل های آماری SPSS افزار نرم از استفاده

 است. گرفته

 پیشنهادها

 ویژه تسهیالت  اعطای جهت در ریزی برنامه

منظور تشویق و  به به مراکز غیردولتی

ترغیب به سرمایه گذاری در واحدهای 

 توسعه جمله از آموزشی محله-خدماتی
 ... و کام یوتر زبان، آموزشی های کالس

 در کاربردی و جذاب سبز فضای توسعه 
 گذران جهت فضایی ایجاد منظور به محله
 از هوا تلطیف سو و یک از فراغت اوقات
 دیگر؛ سوی

 هابه  سازمان سایر و شهرداری همکاری

 منظور افزایش خدمات عمومی و همچنین
 گذرگاه و معابر روشنایی وضعیت بهبود
 ای؛ درون محله های

 پلی  ایستگاه موقتی های مکان ایجاد 
 میزان افزایش جهت در )پلی  کانک (

 مناطق ناامن؛ در خصوص به محله امنیت
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 ضمایم

 کیفیت زندگی و صنعت در محله ویالشهرویژگی های  پرسشنامه رابطه

ه اهداف پروژه گردیده است؛ لذا خواهشمند است به جهت دستیابی ب پرسشنامه ذیل در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف محله ویالشهر در زمینه کیفیت زندگی و رابطه آن با صنایع پیرامون محله تهیه و تدوینشونده گرامی: پرسش

 شود.برای بهبود کیفیت زندگی در محله ویالشهر برداشته باشیم. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاری میمذکور، بادقت و صداقت نسبت به تکمیل آن اقدام نمایید؛ تا از این راه گامی 

 جنسیت:      زن                      مرد

 تحصیالت:  زیردیپلم             دیپلم             فوق دیپلم            لیسانس               فوق لیسانس                دکتری 

 وضعیت تاهل:   مجرد                متاهل
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 خیلی بد            خیلی خوب                     خوب                      نظری ندارم                           بد             

 . وضعیت پوشش گیاهی )درختان و چمن( در محله6

 خیلی خوب                     خوب                      نظری ندارم                           بد                         خیلی بد

 . وضعیت نورپردازی )چراغ های خیابان و کوچه ها( محله در شب7

 ب                     خوب                      نظری ندارم                           بد                         خیلی بدخیلی خو
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