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 م،یحر ،یشهر

 .تهران

و  یرامونیپ یهاشهر تهران، رشد شتابان سکونتگاه میدر حر یشهر تیریمد یرو شیپ یهااز چالش یکیامروزه 

 نیرا در ا یعملکرد یدگیچیو پ یداریناپا ینوع کهیطورهاست؛ بهمحدوده نیدر ا یکالبد-ییفضا یگستردگ

و  رانیمد نیست. بنابراا رگذاریتأث میدر حر یشهر یریپذستیز تیفیروند بر ک نیآورده که تداوم ا دیها پدپهنه

از  انتیجهت حفظ و ص یشهر تهران راهبردکالن میحر یریپذستیز یشناسبیبا آس توانندیم یشهر زانیبرنامه ر

شهر تهران است. روش آن کالن میدر حر یشهر یریپذستیز یشناسبیمقاله آس نی. هدف از اندیآن را ارائه نما

استفاده شد. در  PLS یاز معادالت ساختار هاافتهی لیوتحلهیتجز ی. براباشدیم ینوع کاربرد زو ا یلیتحل- یفیتوص

رابطه  گریکدیها با شاخص هیکه کل دهدینشان م قیتحق جی. نتادیشاخص استفاده گرد 46مؤلفه و  5پژوهش از  نیا

 یدارا یکاکولوژی – یطیو مح ییربنازی – ی، خدماتفرهنگی – یاجتماع هایشاخص نیدارند. همچن یمعنادار

 یریپذستیز یشناسبیاثرات کل در آس نیکمتر یدارا یتیریو مد یاقتصاد هایاثرات کل و شاخص نیشتریب

 یتیریو مد یفرهنگ – یاجتماع ییربنازی – یخدمات هایشاخص نی. همچنرندیگبرمی در را تهران شهرکالن میحر

زه در عملکرد سا نیکمتر یدارا یکاکولوژی – یطیو مح یاقتصاد هایعملکرد سازه و شاخص نیشتریب یدارا

 .باشندمی دارا را تهران شهرکالن میحر یریپذستیز یشناسبیآس

                                                           
1  E- Mail: m.khandan@riau.ac.ir 
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 (خندان...)یشهر یریپذستیز یشناسبیآس

 

 مقدمه
 روبرو یاریبس یدشوار با هاآن شدهیزیربرنامه تیهدا و کنترل که هستند ییایپو و دهیچیپ اریبس یهاستمیس شهرها

 که بوده نفر ونیلیم صدنه و اردیلیم هفت بربالغ 2020 سال در جهان تیجمع(. Angel & Lopez, 2010: 119)است

 60 به رقم نیا 2030 سال در شودیم ینیبشیپ که( UN, 2020: 66) کنندیم یزندگ شهرها در تیجمع نیا از یمین

 ر،یاخ یهادهه در ینیشهرنش رشد و تیجمع روزافزون شیافزا(. 130: 1400 خاله، هنده یرینص)  ابدی شیافزا درصد

 را هاآن و( Hernandez, 2016: 158; Mueller et al., 2018: 181)داشته یپ در شهرهاکالن یبرا یانباریز یامدهایپ

 ,.Geng et al) است کرده مواجه یطیمحستیز و یکالبد ،یاجتماع ،یاقتصاد یهانهیزم در ییهابحران و هاچالش با

 داده کاهش شدتبه را شهرهاکالن در یریپذستیز آن تبعبه و یزندگ تیفیک روند نیا تداوم که( 2 :2019

 یمیمفاه به پرداختن ضمن یشهر یزیربرنامه در یریپذستیز(. Sofeska, 2017 ;Ruth & Franklin, 2014)است

 عدالت، و یبرابر همچون یدیکل اصولو ( 3: 1393 بندرآباد،)آور تاب شهر دار،یپا شهر خالق، شهر توانا، شهر مانند

 دینمایم مطرح را آن ازیموردن الزامات و شهروندان یبرا امن و سکونت قابل جامعه جادیا و جامعه تیتقو مشارکت،

(Hankins, 2009: 846; Cities plus,2003: 23 . )مقررات، و نیقوان تیکفاعدم مانند یمشکالت با شهرهاکالن میحر 

 یروستاها و شهرها میحر مرز تداخل ،یشهر جامع یهاطرح در شهرها میحر به یکاف توجه عدم و یکپارچگی نبود

 نهیزم در شهرهاکالن میحر در یکارکرد نواقص انواع وجود نیبنیدرا. روبرو است(12: 1392 بزار، زاده یهاد) مجاور

 عیوس اسیمق در هایکاربر رییتغ ،(240: 1399 گران،ید و یسبحان)کاذب اشتغال ،یشهر جرائم ،یکاریب ،ینینشهیحاش

(Xi Jun & Cho, 2007:96 )، همکار، و پور یالوند)  خدمات کمبود و یشهر یهاهیسرما به یدسترس در ینابرابر 

 را هامحدوده نیا یریپذستیز شدتبه (Xu, 2010: 1873) یشهر ستیزطیمح ستمیاکوس فیتضع و( 70: 1397

 و یزیربرنامه ندیفرآ در م،یحر در یریپذستیز معضالت و هابیآس ییشناسا رونیازا. است داده قرار ریتأث تحت

 به یبرا را یمناسب یراهکارها رانه،یشگیپ و یکنترل اقدامات انجام با تا کندیم فراهم را امکان نیا یشهر تیریمد

 از یکی شهرها میحر یریپذستیز یشناسبیآس لذا. ندینما اتخاذ میحر یریپذستیز یهابیآس رساندن حداقل

  .است قرارگرفته موردتوجه اریبس امروزه که است یمهم مباحث

 یشهر یتیریمد ینهادها تعامالت شیافزا لیدل به ریاخ یهادهه در شهرها میحر یریپذستیز یشناسبیآس یبررس

 خالههنده یرینص. شودیم اشاره هاآن به که است گرفته صورت یمطالعات راستا نیهم در است کرده رشد شهروندان با

 دندیرس جهینت نیا به رشت یراشهریپ ناکارآمد یهاسکونتگاه یریپذستیز شیپا هدف به یپژوهش در 1400 گرانید و

 تیفیک خدمات، به یدسترس رینظ ییفضا – یکالبد یهاشاخص با یادیز ارتباط هاسکونتگاه نیا در یریپذستیز که

 یشهر تیریمد ،یشهر رساختیز یهاشاخص ریتأث به زین 1400 گرانید و یداوود مطالعه.  دارد مسکن تیفیک ، معابر

 اثرات یبررس به یپژوهش در 1399 گرانید و یمؤمن. کندیم اشاره اهواز شهر یریپذستیز بر یشهر اقتصاد و

 یهاشاخص که بود آن از یحاک جینتا و پرداختند یراشهریپ یهاسکونتگاه یریپذستیز بر خوب ییحکمروا

 یهاسکونتگاه یریپذستیز بر یاریبس ریتأث( یمحور قانون ،یریپذتیمسئول ،یمحور عدالت)  خوب ییحکمروا

 متن در ستیز یفضا دیتول یشیزا باز یهاشرانیپ بر ینییتب یقاتیتحق مقاله در 1400 گرانید و یدریح. دارند یراشهریپ

 یررسمیغ مناطق یاجتماع و یکارکرد -یمکان منزلت افت روند تنهانه که کندیم عنوان زنجان شهر یررسمیغ ستیز

 ینوساز و یبهساز اقدامات از یشهر یریپذستیز و تیفیک تنزل سرعت موارد یبرخ در بلکه افتهین کاهش یرامونیپ
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 یبازبورس بر یمبتن فضا دیتول از یخاص شکل که انددانسته یشهر نیزم یساز کاال را امر نیا لیدل که است گرفته یشیپ

 دیتول یبرا یراهکار را مردم یریپذ حضور و ارتقا منظوربه یعموم یفضاها توسعه و جادیا نیبنیدرا. است نیزم

 یبوم دانش گاهیجا لیتحل  مقاله در 1400 گرانید و یفوالد. داندیم یاهیحاش یررسمیغ مناطق در ستیز قابل یفضا

 یریپذستیز و یبوم دانش نیب که افتندیدر یاجتماع -یاقتصاد یریپذستیز بر دیتأک با یراشهریپ یفضاها توسعه در

 که نمودند مشخص یپژوهش در 1397 گرانید و یاریز. دارد وجود یمثبت و معنادار ارتباط یاجتماع -یاقتصاد

 یرو ییحکمروا از یمحوراجتماع و مشارکت ،ییپاسخگو ،یقانونمند عدالت، ،یاثربخش ،ییت،کارایشفاف یرهایمتغ

 یهاطرح در یریپذستیز گاهیجا یبررس به یامطالعه در 1397 گرانید و یاحدنژادروشن. رگذارندیتأث یریپذستیز

 در یاساس اقدامات از یکی ،یشهر توسعه یهاطرح یاجرا که دهدیم نشان قیتحق جینتا که پرداختند یشهر توسعه

 مدت یبرا شهر اتیح ادامه کنندهنیتضم و نیساکن یبرا شهر نمودن ریپذ ستیز جهت یشهر تیریمد و یزیربرنامه

 مقاله در 1391 گرانید و یخراسان. ستندین هم بر منطبق باًیتقر یذهن و ینیع یریپذستیز تیوضع البته باشد،یم یطوالن

 ینواح یریپذستیز تیوضع که افتندی نیورام شهرستان یشهر رامونیپ یروستاها یریپذستیز یابیارز و سنجش

 اختالط و ادیز اریبس یریمهاجرپذ امر، نیا لیدل نیترمهم که دارد قرار ینامطلوب طیشرا در نیورام شهر یرامونیپ

 . است شده یریپذستیز سطح کاهش باعث که هست شهر از ادیز فاصله و ینژاد و یفرهنگ

چین دریافتند که  افتهینتوسعهدر مناطق  یشهر یریپذستیز یدیعوامل کل یابیارزدر  2022و همکاران  1ایکسائو

 یگر،د یدارند. از سو یشهر یریپذستیزدر  ینقش منف یتو تراکم جمع یتجمع یعینرخ رشد طب ینی،نرخ شهرنش

 این مناطق یریپذستیزدر  ینقش مثبت یناخالص داخل یدسرانه منطقه سبز و نرخ رشد تول ی،محل یسرانه درآمد مال

بیان نمودند که برای دستیابی به معیارهایی برای طراحی شهرهای زیست پذیر و  2022و همکاران  2کلمنتس دارند.

و  3سازی شهرها استفاده نمود. سرکار هوشمندی شهروندان و توانمندسازی فناوری دیجیتال در هاتیقابلپایدار باید از 

ی بمبئی ازاغههای اجتماعی در مناطق درآمد فیزیکی از طریق فضا -اجتماعی یریپذستیزدر مطالعه  2020همکاران 

مسائل  نیترمهمفیزیکی از -اجتماعی زندگی توانایی عدم دلیل به ماندن مهجور به این نتیجه رسیدند که تهدید

ی مدیریتی در ارزیابی هاروشکه  کنندیمدر پژوهشی بیان  2019و همکاران  4این مناطق است. بیواس یریپذستیز

 بر یریپذستیز تأثیر بررسی در 2017  دیگران و 5یو .است تأثیرگذار بسیار شهرها یریپذستیز کالبدیی هاشاخص

 موضوعی نیترمهم یریپذستیز که است افتهیدست نتیجه این به شهری ناکارآمد یهاسکونتگاه در اجتماعی پایداری

 شهروندان شده است.  اجتماعی پایداری به منجر که است

 ،یاجتماع ،یتیجمع مختلف یهاعرصه در یمتعدد و متنوع یهایدگرگون شاهد تهران شهرکالن ریاخ یهادهه در

 یادیز تعداد یریگشکل موجب که( 260: 1387 پور، یحاج) است بوده خود میحر در ییفضا -یکالبد و یاقتصاد

. است شدهواقع یموردتعد رونیب از و درون از هم تختیپا میحر هاسال نیا طول در. است شده تختیپا میحر در شهر

 یواحدها و شدهافزوده تهران شهر رامونیپ یهاسکونتگاه و یتیجمع مراکز تعداد بر همواره گذشته یهاسال یط
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 یوسازهاساخت مانند یمشکالت با تهران شهر ،یطیشرا نیچن تحت. است جادشدهیا تختیپا میحر در متعدد یماتیتقس

 اطراف یسکونت یهاحوزه وندیپ در ینابسامان و خدمات به یدسترس تیمحروم ،یکشاورز یهانیزم بیتخر شتابان،

 فقدان کپارچه،ی تیریمد استیس عدم اتخاذ مناطق نیا ینابسامان عامل نیترمهم و است مواجه یشهر بدنه با شهر

 متعارض ضوابط وجود تیدرنها و میحر در متعارض نیقوان اعمال ،یبخش تیریمد ،(3: 1395 ،ییرایبح)  یقانون گاهیجا

: 1391 کاوش، و طرح مشاور نیمهندس) است تختیپا میحر سطح در یکالبد ناهمگون توسعه و هایکاربر استقرار

 میحر در یاجتماع یهاینابهنجار انواع بروز و یناامن ن،ییپا یشغل تیامن ف،یضع خدمات نامناسب، یمایس با که(1

(. 37: 1392 سرور، و کارگر)  است شده آن یریپذستیز و یکالبد تیفیک به متعدد یهابیآس بروز باعث تهران شهر

 . است بوده یشهر رانیمد و یشهر زانیر برنامه یهادغدغه از یکی همواره هابیآس نیا از هرکدام کنترل ت،یدرنها

 میحر ،1384 سال مصوب هاآن نییتع نحوه و شهرک و روستا شهر، میحر و محدوده فیتعار قانون 2 ماده اساس بر

 ضرورت آن بر یشهردار کنترل و نظارت که شهر محدوده رامونیپ بالفصل یاراض از یقسمت از است عبارت یشهر

 میحر(. 34: 1395 ،یکرم و پور یاحمد) کندینم تجاوز مربوط بخش و شهرستان یکشور ماتیتقس مرز از و دارد

 رشد حداکثر در و نکند تداخل مجاور یشهرها میحر با که شود مشخص و نییتع یطور دیبا یامنطقه اسیمق در شهر

: 1400 ،یسبحان و خندان)باشد نداشته رییتغ و دنظریتجد به یازین یآت سال 5 تا و بوده یشهر حوزه بر منطبق خود،

 از یشهر جرائم مصوب نقشه فقدان و سوکی از میحر اداره در مسئول یهاسازمان فیوظا اختالط حالنیباا(. 98

 یکالبد یآشفتگ و ینابسامان ینوع و است دهیگرد شهرهاکالن میحر تیریمد در ییهایینارسا بروز باعث گر،ید یسو

 .دارد دنبال به را

 است یرمادیغ و یماد از اعم یشهر طیمح یهایژگیو از یتعداد شامل و گسترده است یاصطالح یریپذستیز

 اریبس ، یشهر یهاجاذبه و یزندگ تیفیک عناصر نیترمهم از یکی عنوانبه و بوده رگذاریتأث مکان کی تیجذاب بر که

 یریپذستیز(. Badland et al., 2014; Norouzian-Maleki et al., 2015; Pacione,1990) ردیگیم قرار موردتوجه

 هر شامل و است همراه یشهر مناطق در یزندگ طیمح یهاحوزه از یاریبس با که است یچندوجه مفهوم کی یشهر

 هنوز آن یچندبعد و دهیچیپ تیماه لیدل به ، حالنیباا(. Kashef, 2016) است یاجتماع-یفرهنگ و یکیزیف طیمح دو

 یزندگ یبرا طیمح بودن مناسب ، یریپذستیز مثال،عنوانبه. است نشده ارائه آن از یواحد فیتعر یشهر اتیادب در

 & Timmer)منطقه ای شهر کی ساکنان توسط شدهتجربه یزندگ تیفیک ،(Merriam-Webster, 2017) انسان

Seymoar, 2005)، منطقه کی در تیجمع یعموم رفاه ای یزندگ سطح و(Okulicz-Kozaryn, 2011 )شدهفیتعر 

 نیا به دیشا نیا. است نشده حاصل زین یشهر یریپذستیز یریگمورداندازه در یتوافق چیه امروز به تا نیهمچن. است

 فرهنگ ، تیشخص به توجه با مختلف افراد و مختلف مناطق در یشهر یریپذستیز یابیارز یارهایمع که است لیدل

 یهابحث باوجود(. Sofeska, 2017 ;Ruth & Franklin, 2014)است متفاوت انتظارات و هاسنت ، یمل یهانهیزم ،

 وجود رغمیعل یابیارز یارهایمع ، هاسازمان و یدانشگاه اتیادب در یشهر یریپذستیز یریگمورداندازه در مداوم

 ازجمله ، یشهر یریپذستیز سطح یابیارز هنگام ، موارد شتریب در. باشندیم کسانی یادیز حد تا ،یجز یهاتفاوت

 -یفرهنگ طیمح و یطیمح یسازگار ،یکیتراف طیشرا ،یعموم امکانات نیتأم ،یشهر تیامن ،یاقتصاد توسعه یهاجنبه

 (. Zhan et al., 2018) اندقرارگرفته موردتوجه یاجتماع -یفرهنگ طیمح و یکیزیف طیمح دو هر ،یاجتماع
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 یشهر طیمح به مربوط یاجتماع و یفرد رفاه و یشهر یزندگ تیفیک عنوانبه یشهر یریپذستیز خاص، طوربه

 انیم تعامل محصول عنوانبه و(.  Zhan et al., 2018, Newman, 1999; Skalicky, 2019) است شدهفیتعر یمحل و

 Atef) گذارندیم ریتأث یاجتماع و یانسان رفاه بر که شودیم فیتعر یطیمح و یبهداشت ،یاقتصاد ،یاجتماع طیشرا

Elsawy, 2019: 3 . )یشهرها نیرتریپذستیز خصوص در 1932 سال در بار نینخست یبرا ریپذ ستیز یشهرها واژه 

 دیگرد منتشر 1958 سال در آن یهایژگیو و( 3: 1398 همکاران، و یزادیپر) شد گرفته کار به است، داده انجام کایامر

(Larice, 2005: 58 .)یهابحران بروز ،یصوت و هوا یهایآلودگ شیافزا و طیمح تیفیک کاهش ستمیب قرن اواخر از 

 باعث بود افتاده اتفاق شهرها رامونیپ و یشهر یفضا در که تیامن و یمنیا سطح کاهش و تراکم وقوع ، یاجتماع

 ,Jacobs and Appleyard) ردیگ قرار اردیاپل و کوبزیج همچون یمتخصصان موردتوجه یریپذستیز موضوع دیگرد

 آن بر را ،(1987) اردیاپل و کوبزیج نیج ،یانسان اجتماعات و یشهر محققان یسو از وارده انتقادات(. 112 :1987

 دیتأک تیفیباک و ستیز قابل یشهر طیمح به یابیدست یکردهایرو از یکی عنوانبه یریپذستیز مفهوم بر تا داشت

 ,.mahmudi. et al) بود مدرن یشهرها در یانسان اسیمق با یشهر یفضاها تیفیک بهبود هاآن یاصل هدف. کنند

 ستیز یشهرها یجهان گزارش هرساله که دارند وجود یالمللنیب سطح در مهم سازمان دو حاضر حال در(. 105 :2015

 دگاهید از(. 68: 1392 گران،ید و فروتن)  مرسر موسسه و ستیاکونوم یاقتصاد سنجش واحد: کنندیم منتشر را ریپذ

 ت،یامن و یمنیا ،یدسترس تنوع، افراد، دیمف تراکم شامل ریپذ ستیز شهر کی ییشناسا یبرا مؤثر یارهایمع یالندر

 یشهر یفضاها در طورقطعبه که است رقابت و یسازمان تیظرف ،یمساعکیتشر و ارتباط ت،یخالق ز،یتما و تیهو

 در که کندیم یتلق محورانسان شهر را ریپذ ستیز شهر مفهوم داگالس کیما(. Landry, 2000: 4) است رگذاریتأث

 ،یطیمح عنصر سه لریو ازنظر و( Douglass, 2006: 41) شود¬یم دیتأک هاانسان یخوشبخت ،یشاد ،یسالمت بر آن

 گفت توانیم اساس نیا بر(. Song, 2011: 5) دهند¬یم لیتشک را یریپذستیز اساس یاجتماع عدالت و یاقتصاد

 بتوانند یشهر رانیمد تا باشد برخوردار مناسب یکاف خدمات و هارساختیز از که است یاجامعه ریپذ ستیز جامعه

 (. Dukku, 2018: 72)آورند فراهم زین را شهروندان مشارکت یهانهیزم
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 مورد یعلم اسناد و منابع بر یمبتن یلیتحل یفیتوص روش، ازلحاظ و یکاربرد هدف، ازلحاظ حاضر پژوهش  

 قالب در یشهر رانیمد و متخصصان از ینظرخواه با و پرسشنامه قیطر از ازیموردن یهاداده. گرفت قرار لیوتحلهیتجز
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 .شدند ییشناسا تهران شهر میحر در یریپذستیز یرو شیپ یهابیآس نیمهمتر ،1 جدول در. شد استفاده
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 تهران شهر میحر در یریپذستیز یشناسبیآس شاخص و ابعاد .1جدول 

 شاخص ابعاد

 -اجتماعی 

 فرهنگی

 کاهش حس تعلق به مکان .1

 ضعف امنیت اجتماعی در حریم .2

 عدم وجود هویت شهری .3

 عدم سرزندگی مناسب در پیرامون شهر .4

 سکونت تیفیک ازرضایتمندی پایین ساکنان حریم  .5

 شهری یهاتیفعالعدم تمایل به مشارکت شهروندان پهنه حریم در  .6

 وضعیت مناسب فرهنگ شهروندی در پهنه حریم .7

 ضعف عملکرد نهادهای اجتماعی در سطح حریم .8

 پایین بودن تعامالت اجتماعی در فضای شهری حریم .9

 اجتماعی در پیرامون شهر یهابیآسباال بودن  .10

 ضعف در نظارت مراکز امنیتی و نظامی .11

 کمبود فضاهای گذران اوقات فراغت .12

 اقتصادی

 پایین بودن درآمد .13

 شغلی مناسب و باال بودن مشاغل کاذب یهافرصتکمبود  .14

 مسکن نیتأمناتوانی اقتصادی شهروندان در  .15

 بخش خصوصی یگذارهیسرماپایین بودن انگیزه  .16

 گسترش نگرش رانتی و سوداگری در حریم .17

 باال بودن فقر شهری حریم نسبت به سایر مناطق شهر .18

 -کالبدی

زیرساختی و 

 خدماتی

 هایکاربرعف در تنوع ض .19

 روشنایی نامناسب معابر .20

 حریم روهاادهیپکیفیت پایین  .21

 عمومی ونقلحملبه  نامناسبدسترسی  .22

 و تجهیزات شهری ساتیتأس نیتأمضعف در  .23

ت و درمان، تفریحی، فرهنگی، بهداشکمبود خدمات و امکانات شهری ) خدمات آموزشی،  .24

 مذهبی، تجاری(

 فضاهای شهری برای سالمندان و معلولین یسازمناسببه  یتوجهیب .25

 پایین بودن امکانات رفاهی کودکان و نوجوانان در فضاهای اجتماعی .26

 کمبود فضاهای اختصاصی ویژه بانوان .27

 پایین بودن خدمات الکترونیک .28

 حوزه حریم یهایدسترسضعف در ساختار  .29

 وسازساختبه کیفیت مسکن در  یتوجهیب .30

 طبیعی خطرات برابر رد هارساختیزعدم ایمنی الزم  .31

 ترافیک باال .32

 ناسازگار در پهنه حریم یهایکاربروجود انواع  .33
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 شاخص ابعاد

 محیط شهری

 فضای سبز و باز یهاسرانهسطح پایین  .34

 یطیمحستیز یهایآلودگوجود  .35

 و مواهب طبیعی اندازچشمدر  یاندازدستتخریب و  .36

 زیباشناختی در عناصر کالبدی حریم یهامؤلفهبه  یتوجهیب .37

 زباله یآورجمعنامناسب سیستم  یدهسازمان .38

 سطحی یهاآبسیستم نامناسب دفع  .39

 مدیریتی

 و تصمیمات مدیریت شهری یگذاراستیسنبود شفافیت در  .40

 شهری یهاپروژهمشارکت شهروندان در تصمیمات و  موانع وها وجود چالش .41

 حریم ارائه خدمات شهرداری در پهنه قطبی شدن .42

 به حقوق شهروندان در پهنه حریم یتوجهیب .43

 حریم رمجازیغو سازهای  برساختضعف در نظارت مدیران  .44

 متیقارزانمسکن  نیتأمناتوانی مدیران در  .45

 حریم یزیربرنامهو  یگذاراستیسمدیریت بخشی در  .46

 مأخذ: نگارنده
 

 ضهههرورت و یطیمحسهههتیز الزامات به توجه با که تهران جامع طرح اسهههناد اعتبار به تهران شههههر حریم محدوده

صل محدوده یکپارچه مدیریت و حفاظت شخص شهر، پیرامون بالف ست، گردیده م ساب با ا سعتی تهران شهر احت  و

 شهههر 26 شههامل تهران شهههر میحر. ردیگیبرم در را کیلومترمربع 5300 حدود آن بدون و کیلومترمربع  5900 حدود

 ار،یشهر شهر،شاهد م،یکررباط آباد،حسن چهاردانگه، پرند، س،یپرد بومهن، باقرشهر، باغستان، شه،یاند اسالمشهر،)

 پرند، ه،یدیوح رآباد،ینصهه شهههر،مینسهه لواسههان، گلسههتان، زک،یکهر قدس، فشههم، ه،یفردوسهه صههفادشههت، آباد،صههالح

 .دارند قرار«  میحر گسترة» در که باشدیم( شمشک و جاجرود شهر،صبا

 

 
 حریم شهر تهراننقشه  .1شکل 
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 های پژوهشیافته
 یریگاندازه یهامدل ییروا یابیارز 

 معنا نیا به همگرا ییارو. است  همگرا ییروا ،یریگاندازه یهامدل بودن روا دیتائ یبرا یموردبررس ییروا نیاول

 انسیارو متوسط از استفاده( 1981) الکر و فورنل کنندیم نییتع را یاصل هیگو ،هامعرف مجموعه که است

 اعتبار انگریب 5/0 معادل AVE حداقل. کنندیم شنهادیپ همگرا، اعتبار یبرا یاریمع عنوانبه را( AVE) شدهاستخراج

 شیهامعرف یراکندگپ از یمین از شیب نیانگیم طوربه تواند-یم مکنون ریمتغ کی که یمعن نیا به است یکاف ییهمگرا

 است 5/0 از ترباال مکنون یرهایمتغ یبرا AVE مقدار( 2) جدول به توجه با(. 1391 همکاران، و آذر) کند نییتب را

 .است مطلوب یرگیاندازه هایمدل ییهمگرا ییروا که کرد انیب توانیم نیبنابرا

 یریگاندازه مدل همگرا ییروا یابیارز. 2ل جدو

 AVE هامتغیر

 889/0 اقتصادی

 720/0 اکولوژیکی -محیطی 

 818/0 فرهنگی -اجتماعی 

 745/0 زیربنایی -خدماتی 

 742/0 مدیریتی

 1400های پژوهش، مأخذ: یافته

بوده که یک معیار   1روایی افتراقی یا واگرا یریگاندازهروا و اعتبار مدل  دیتائبرای  یموردبررسدومین روایی 

برای  2بارهای عرضیالکر و آزمون -از دو معیار شامل معیار فورنل PLSمسیری  یسازمدلاست. در  کنندهلیتکم

الکر که روایی را در سطح معرف بررسی -. در پژوهش حاضر از آزمون فورنلشودیمبررسی روایی واگرا استفاده 

که معرف هر گویه همبستگی باالتری به خود گویه  کندیماین آزمون بررسی  گریدعبارتبه. گرددیماستفاده  کندیم

( 3الکر در جدول )-(. نتایج مربوط به بارهای عاملی فورنل1391ر و همکاران، نسبت به سایر گویه ها داشته باشد )آذ

بیشتر از بار آن معرف برای سایر  هیهر گوبار هر معرف انعکاسی برای  شودیمکه مشاهده  طورهماناست.  شدهارائه

 .گرددیم دیتائیا واگرای مدل گویه ها است )بارهای عاملی روی قطر اصلی بیش از سایر است(. بنابراین روایی افتراقی 

 یریگاندازه. بررسی روایی واگرا مدل 3جدول 

 مدیریتی یربناییز -خدماتی  رهنگیف -اجتماعی  کولوژیکیا -محیطی  اقتصادی متغیرها

     82/0 اقتصادی

    88/0 95/0 کولوژیکیا -محیطی 

   88/0 71/0 84/0 رهنگیف -اجتماعی 

  84/0 91/0 88/0 86/0 یربناییز -خدماتی 

 78/0 94/0 93/0 79/0 74/0 مدیریتی

 1400های پژوهش، مأخذ: یافته

که بعد از توزیع  بیترتنیابهآلفای کرونباخ برای متغیرها محاسبه گردید،  SmartPLSافزار با استفاده از نرم

افزار مقدار آلفای کرونباخ با استفاده از نرم تیدرنهااطالعات پرسشنامه نموده و  واردکردنپرسشنامه اقدام به 

                                                           
1  Discriminat Validity 

2 Cross Loading 



 
 
 

 197 

 

  8 یاپی، پ1401تان سزمو  ییزاپ، مودچهارم، شماره  دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

SmartPLS   .برای هر متغیر  شدهمحاسبهشود مقدار آلفای کرونباخ ( مشاهده می2که در شکل ) طورهمانبه دست آمد

-ناست. بنابراین با توجه به آزمو شدهشناختههای علوم انسانی مقدار مناسبی است که این میزان در پژوهش 70/0بیش از 

این پژوهش  یهاشاخصتوان نتیجه گرفت که ، روایی افتراقی یا واگرا و همچنین آزمون آلفای کرونباخ میAVEهای 

 دارای روایی و پایایی مناسبی است.

 
 .  میزان آلفای کرونباخ2شکل

 قیتحق یدرون مدل یبررس 
تحقیق(، مدل درونی یا همان  یریگاندازه یهامدلروایی و پایایی ) دیتائپس از آزمون مدل بیرونی و به عبارتی 

پژوهش پرداخت. از  یهاهیفرضبه بررسی  توانیمگردد. با استفاده از مدل درونی مدل ساختاری تحقیق ارزیابی می

. مدل مفهومی آزمون شده در حالت شودیم، ضریب تعیین و ضریب مسیر برای ارزیابی مدل استفاده tمعیارهای آماره 

است. اعدادی که بر روی  شدهارائه( 4و 3های )( و شکل4و ضریب مسیرها در جدول ) PLSاستاندارد یا الگوریتم 

در  استانداردشده. این اعداد بیانگر بتای شودیماست، ضریب مسیر نامیده  شدهدادهمسیر گویه ها با یکدیگر نشان 

. شودیممستقیم یک متغیر بر متغیر دیگر ارائه  ریتأثستگی دو گویه است و برای بررسی میزان رگرسیون یا ضریب همب

است.  یبار عاملانعکاسی بیانگر  یهامدلدر  شودیمنمایش داده  هامعرفاعدادی که بر روی مسیر بین گویه ها و 

که خط رگرسیون بهتر توانسته تغییرات متغیر وابسته را به متغیر مستقل  دهدیمباشد نشان  تربزرگهرچه ضریب تعیین 

را با تعداد معدودی )یک یا دو(  زادروننسبت دهد. اگر ساختارهای یک مدل مسیری داخلی معین، یک متغیر مکنون 

متکی به چند متغیر  زادروناست. اما اگر متغیر مکنون  رشیپذقابلمتوسط  2Rرا شرح دهد،  زابرونمتغیرهای مکنون 

بیشتر باشد( در  0،67قرار داشته باشد )به این معنا که از  توجهقابلحداقل باید در سطح  2Rباشد مقدار  زابرونمکنون 
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که مدل در شرح متغیرهای  دهدیمو نشان  شودیمغیر این صورت در مورد زیربنای تئوریکی مدل شبهاتی مطرح 

یا  زابرونبرای متغیرهای مکنون  شودیمکه مشاهده  طورهمان(.  1391و همکاران،  ناتوان است )آذر زادرونمکنون 

 در سطح مطلوب قرار دارد. موردنظرهای برای متغیر شدهمحاسبه 2R. با توجه به مقدار شودینمارائه  2Rمستقل مقدار 

 قیتحق یرهایمتغ  ضریب تعیین مقدار. 4 جدول

 R2 هامتغیر

 69/0 اقتصادی

 90/0 اکولوژیکی –محیطی 

 92/0 فرهنگی –اجتماعی 

 72/0 زیربنایی –خدماتی 

 73/0 مدیریتی

 88/0 سرمایه

 1400های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 
 تحقیق در حالت استاندارد یریگاندازه. مدل 3شکل 
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 معناداری حالت در قیتحق یریگاندازه مدل. 4شکل 

 مدل برازش 
 استفاده PLSهای گیری و مدل معادالت ساختاری در تحلیلبرای ارزیابی برازش مدل اندازهتوان می Q2از شاخص 

-شود. مثبت بودن به ترتیب نشانکرد. این شاخص خود به دو قسمت شاخص اشتراک و شاخص افزونگی تقسیم می

دن شاخص نیکویی گیری و کیفیت مطلوب مدل معادالت ساختاری است. مثبت بودهنده کیفیت مطلوب مدل اندازه

با توجه به مثبت . دهدیمبرازش مدل را نشان  یهاشاخص( 5دهد. جدول )برازش کلی مدل را نشان می GOFبرازش 

مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  عنوانبهکه  36/0، 25/0، 01/0سه مقدار شاخص اشتراک و شاخص افزونگی و بودن 

، برازش مناسب مدل تأیید GOFبرای  50/0( و حصول مقدار 1391آذر و همکاران، است )شده یمعرف GOF یبرا

 گردد.می

 برازش مدل یهاشاخص. 5جدول 

شاخص اعتبار افزونگی  متغیرها

CV- Red 

 -CVشاخص اعتبار اشتراک 

Com 

𝐑𝟐 GOF 

 50/0 00/0 205/0 00/0 اقتصادی

 00/0 435/0 00/0 اکولوژیکی –محیطی 

 00/0 493/0 00/0 فرهنگی –اجتماعی 

 00/0 214/0 00/0 زیربنایی –خدماتی 

 00/0 096/0 00/0 مدیریتی

 .1400های پژوهش، مأخذ: یافته

 عملکرد تیاهم نقشه 
-شناسی زیستدر آسیب موردپژوهشبه شناسایی نقشه اهمیت عملکرد متغیرهای  SmartPLSافزار با استفاده از نرم

 و عملکردهای سازه اثرات کل سازه( میزان اهمیت 5( و شکل )6پرداخته شد. جدول ) شهر تهرانپذیری حریم کالن
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فرهنگی  –های اجتماعی شاخص بیترتنیابهدهد. را نشان می شهر تهرانکالن میحر یریپذستیز یشناسبیآسی برا

های دارای بیشترین اثرات کل و شاخص 1/0اکولوژیکی با  –و محیطی  145/0زیربنایی با  –، خدماتی 182/0با 

 شهر تهرانکالن میحر یریپذستیز یشناسبیآسدارای کمترین اثرات کل در  076/0و مدیریتی  016/0اقتصادی با 

و مدیریتی  267/39فرهنگی با  –، اجتماعی 061/40زیربنایی با  –های خدماتی . همچنین شاخصرندیگیبرمرا در 

دارای  684/30اکولوژیکی با  –و محیطی  981/24های اقتصادی با دارای بیشترین عملکرد سازه و شاخص 537/31

 باشند.را دارا می شهر تهرانکالن میحر یریپذستیز یشناسبیآسکمترین عملکرد سازه در 

 

 تهران شهرکالن میحر یریپذستیز یشناسبیآسی برا و عملکردهای سازه اثرات کل سازه. 6جدول 

 متغیرها
 عملکرد سازه اثرات کل

 مقدار رتبه مقدار رتبه

 981/24 5 016/0 5 اقتصادی

 684/30 4 100/0 3 اکولوژیکی -محیطی 

 267/39 2 182/0 1 فرهنگی -اجتماعی 

 061/40 1 145/0 2 زیربنایی -خدماتی 

 537/31 3 076/0 4 مدیریتی

 1400های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 
 شهر تهرانکالن میحر یریپذستیز یشناسبیآسی برا و عملکردهای سازه اثرات کل سازه. 5شکل 

 

 گیرینتیجه
 رانیمد یبرا بزرگ یهامسئله از یکی عنوانبه تهران کالنشهر میحر در یریپذستیز بهبود و یشناسبیآس امروز

 ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یکالبد ،یتیریمد مختلف ابعاد در آن به توجه و ضرورت و شودیم محسوب یشهر زانیر برنامه و

 در کردیرو نیا. گردد فراهم یشهر یداریپا توسعه به یابیدست مقدمه تا است نموده دوچندان رهیغ و یطیمحستیز

 یشهر یهایزیربرنامه و هایگذاراستیس در یداریپا گفتمان چارچوب در راهنما اصل کی عنوانبه حاضر حال

 کالنشهر میحر در یداریپا سطح شیافزا و یزندگ فتیک یارتقا یبرا آن یهابیآس به توجه و شودیم محسوب

 یشهر یفضاها یطور دیبا ریگ میتصم ینهادها ریسا و گذاراناستیس و رانیمد ؛ نیبنابرا. ستین دهیپوش یکس بر تهران
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 ممکن حداقل به هابیآس ابعاد تا گردند یشهر یفضا در یریپذستیز یارتقا باعث که کنند تیریمد را آن میحر و

 یهادغدغه از یکی شهروندان یبرا رهیغ و سعادت ،یخوشنود ت،یرضا همراه به ریپذ ستیز شهر آوردن فراهم. برسد

 تهران کالنشهر میحر یریپذستیز یشناسبیآس حاضر قیتحق در لذا. باشدیم کننده تیریمد و زیربرنامه هر یاصل

 قرار یابیارز مورد یساختار لیتحل از استفاده با شاخص 46 و اریمع 5 از پژوهش نیا در. شد قرارگرفته یابیارز مورد

 و باشدیم کل اثرات نیشتریب یدارا 182/0 ازیامت کسب با یاجتماع یهاشاخص که دهدیم نشان جینتا. گرفت

 ،یاجتماع یهاشاخص گریدیعبارتبه. باشدیم کل اثرات نیکمتر یدارا 016/0 ازیامت کسب با یاقتصاد یهاشاخص

 به یتیریمد و یاقتصاد یهاشاخص و کل اثرات نیشتریب یدارا بیترت به یکیاکولوژ-یطیمح و ییربنایز-یخدمات

 بحث در گرید یسو از. هستند تهران کالنشهر میحر یریپذستیز یشناسبیآس در کل اثرات نیکمتر جز بیترت

 عملکرد نیکمتر و نیشتریب یدارا بیترت به یاقتصاد و یخدمات یهاشاخص که دهدیم نشان هاافتهی سازه عملکرد

 ییربنایز – یخدمات های¬شاخص یعبارت به. دارند تهران کالنشهر میحر  یریپذستیز یشناسبیآس بحث در سازه

 عملکرد نیشتریب جز  537/31 و 267/39 ،061/40 یازهایامت کسب با بیترت به یتیریمد و با یفرهنگ – یاجتماع با

 سازه عملکرد نیکمتر یدارا 684/30 ازیامت با یکیاکولوژ – یطیمح و 981/24 ازیامت با یاقتصاد هایشاخص و سازه

 که دهدیم نشان هاافتهی یکل حالت در. باشندیم دارا را تهران شهرکالن میحر یریپذستیز یشناسبیآس در

 و مناسب یریپذستیز به یابیدست و است مواجه فوق ابعاد در یادیز یمشکالت با تهران شهر میحر در یریپذستیز

 1397که با نتایج زیاری و دیگران  باشدیم مناسب یگذاراستیس و تیریمد ازمندین آن از حاصل یهابیآس کاهش

: گرددیم ارائه موجود تیوضع از برون یبرا یشنهادهایپ راستا، نیهم در. باشدیمهم سو  1399و دیگران  یمؤمنو 

 بهبود ؛یشهر توسعه یهاطرح در مردم دادن مشارکت آن؛ میترم و تیتقو و هارساختیز بخش در یگذارهیسرما

 ؛روهاادهیپ و معابر یسازمناسب ؛یعموم ونقلحمل تیوضع بهبود  ؛یعموم و یشهر خدمات ارائه در کپارچهی تیریمد

 سطح در موجود امکانات تیفیک یارتقا ره؛یغ و یورزش ،یبهداشت ،یآموزش امکانات توسعه ؛یعموم یفضاها شیافزا

 .شهرها
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