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چکیده
در جوامع امروزی ،سبک زندگی نقش مهمی در زندگی ایفا مینماید ،چراکه با مسائل کلیدی و حساسی ازجمله؛ الگوی مصرف،
هویت (تمایز) فردی و اجتماعی ،فعلیت بخشیدن به قدرت تشخیص و انتخاب یا حداقل ایجاد احساس آزادی عمل ،پیوند خورده
است .مسائلی که پارهای از بنیادیترین ابعاد انسانی را بیان میکند .فضاهای فرهنگی ،ورزشی و هنری به عنوان بخشی از
فضاهای عمومی در تغییر نگرش و شیوههای زندگی مردم تأثیرگذارند ،از این رو در این پژوهش ارزیابی اثرات پنج فضای
فرهنگی ،ورزشی و هنری منطقه  18شهرداری تهران از سال  1380تاکنون بر تغییر سبک زندگی ،هدف اصلی این تحقیق را
تشکیل می دهد .فضاهای عمومی ،زمینه الزم برای برخورد و تعامل بیشتر شهروندان را فراهم ساخته و با ارائه خدمات به آنها
میتوانند عاملی جهت تغییر شیوه زندگی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان باشند .بدین منظور با استفاده از فرمول کوکران
 385پرسش نامه بین مراجعین این مراکز توزیع گردید .تحلیل و استنتاج با استفاده از آزمون  Tتک نمونهای انجام گرفت ،نتایج
این آزمون نشان داد که فضاهای فرهنگی ،ورزشی و هنری زمینه الزم برای تغییر شیوهی زندگی شهروندان از سنتی به مدرن را
فراهم نمودهاند .سپس با توجه به روش  ،AHPپردیس تماشا با بیشترین امتیاز و مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی با کمترین
امتیاز از نظر ارائه خدمات و میزان اثرگذاری به ترتیب در رتبه اول و آخر قرار گرفتند .در نهایت به منظور شناسایی نقاط قوت،
ضعف ،فرصت و تهدید از ماتریس  SWOTاستفاده گردید ،طبق نتیجه به دست آمده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام
راهبردی  ،راهبرد تهاجمی برای افزایش تأثیر فضاهای فرهنگی ،ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی انتخاب شد.
کلمات کلیدی :سبک زندگي ،شهر تهران ،فضا ،فضايعمومي ،منطقه 18

* اين مقاله برگرفته از پاياننامه کارشناسيارشد مرتضي حیدري با عنوان "ارزيابي تأثیر فضاه اي فرهنگي ،ورزشي و هنري در ارتقاء کیفیت زندگي شهروندان؛ مورد مطالعه
منطقه  18تهران" است که در بهار  1394در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتي از آن دفاع شده است .اين پايان نامه تحت حمايت مرکز مطالعات و برنامهريزي شهر
تهران انجام پذيرفته است.
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مقدمه
امروزه تأمل در باب چگونه زيستن انسان ها ،به يکي از موضوعات اساسي و مهم تبديل و به موازات رشد و ارتقاي
انسانها و تغییر يافتن روشهاي گوناگون و پديد آمدن سبک هاي متفاوت زندگي به موضوع جديد مورد بحث جامعه
شناسان و انديشمندان تبديل گشته است ( .)Yusefizoshk & Baghizadeh, 2014: 102تا پیش از جنگ جهاني
دوم مفهوم سبک زندگي اهمیت چنداني نداشت و اصوالً با اين نام ازآن ياد نميشد .جنگ جهانيدوم با گسترش پايههاي
اجتماعي دولت رفاه و به وجود آوردن امکانات عملي تولید و مصرف انبوه کاالها ،بويژه کاالهاي فرهنگي سبب گرديدکه
شیوههاي زندگي تنوع بسیاري بیابند .همچنین رشد اقتصادي ،ماشینيشدن کار ،افزايش دستمزدها و گسترش وسايل
تفريح و فراغت جامعه را در غرب صنعتي پديد آورد که تمايزات سنتي تا اندازهاي محو گرديد .از اينرو هر فرد و گروه
اجتماعي تنها ميتو انست از طريق تنوعي که در انتخاب شغل ،محل زندگي ،آرايش و پوشاک خود ،سلیقههاي هنري و
زيباشناسي ،انتخاب سرگرميها و نحوه گذران اوقات فراغت و حتي شیوههاي عملي و اخالقي و ديني خويش در جامعه
پیش ميگرفت ،خود را از ديگران متمايز کند (.)Fazeli, 2003: 62
درعصر جديد ،که دوران مابعد سنت است ،در برابر شکلهاي نوين تجربه باواسطه ،هويت شخصي به صورت رفتارهايي
جلوهگر ميشود که به طور بازتابي بروز مي کنند .در زندگي اجتماعي امروزي ،مفهوم شیوه يا سبک زندگي معنايي خاص
به خود گرفته است .هر چه نفوذ و کشش صنعت کمتر ميشود و هر چه زندگي روزمره بیشتر بر حسب تأثیرات متقابل
عوامل محلي و جهاني بازسازي ميشود ،افراد بیشتر ناچار مي شوند سبک زندگي خود را از میان گزينههاي مختلف
انتخاب کنند ) .)Giddens, 2004: 20-21همهي ما اکنون نسبت به تغییرات ظاهراً گريز ناپذيري آگاهي داريم که در
زندگي ما درحال رخ دادن است .ما در جهاني زندگي ميکنیم که با سرعتي شتابان پیش ميرود ،يعني جايي که يک
بزرگراه اطالعاتي ازتلويزيون گرفته تا اينترنت درحال ايجاد دهکدهي جهاني است؛ بنابراين افزايش ارتباط مادي و نمادي
میان فرهنگها را به دنبال دارد .بسیاري از ن ويسندگان معتقدند که عصر اطالعات جديد نشانگر جامعهي پساصنعتي ،پسا
مدرن است ( .)Tucker, 1998: 125ايرانیان از زمان قاجار با مظاهر تمدن غرب بهويژه فناوريهاي ارتباطي آشنا
شدند .با اين حال ورود مدرنیزاسیون و فناوريهاي مدرن به ايران از دوره رضا شاه شدت ميگیرد .از آنجا که جوامع
غربي طي چند دهه اخیر وارد جامعه ي اطالعاتي شده است ،فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي در اين زمینه نقش تعیین
کنندهاي دارند .از اين رو ،اشاعهي اين فناوريهاي نوين موجب شکلگیري سبکهاي زندگي جديد و متنوعي گرديده
است (.)Moghadas et al, 2008: 2
فضاهاي فرهنگي ،ورزشي و هنري به عنوان بخشي از فضاهاي عمومي در تغییر نگرش و شیوههاي زندگي مردم تأثیر
گذارند ،در دهه  ، 1380پنج مجموعه بزرگ فرهنگي ،ورزشي ،هنري (پرديس تماشا ،مجموعه ورزشي شهیدان اسماعیلي،
ورزشگاه امام رضا (ع) ،مجموعه ورزشي بدر و مجتمع فر هنگي ،تفريحي و ورزشي شهید مختار سلیماني) در منطقه 18
تهران احداث گرديد تا تأمینکننده و برطرف کننده نیازهاي اجتماعي شهروندان ساکن در منطقه باشد .اين تحقیق
برآنست تا به ارزيابي تأثیر اين فضاها بر تغییر شیوه ي زندگي شهروندان ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد اين فضاها
بعد از گذشت يک دهه از احداث آن ها را شناسايي نمايد .به همین منظور فرضیه تحقیق بدين شکل مطرح شده است
"احداث پنج مجموعه فرهنگي ،ورزشي و هنري مورد مطالعه منطقه  ،18موجب تغییر شیوه زندگي شهروندان از سنتي به
مدرن شده است".

فضاهای فرهنگی ،هنری و ورزشی
فض اي فرهنگي و هنري شامل تمامي فضاهايي است که هدفشان ارائه و يا حمايت از هنرمندان و هنرشان است
( .)Engstrom, 2015فضاهاي فرهنگي نظیر سالنهاي کنسرت ،تئاترها ،سینماها ،کتابخانهها ،فرهنگسراها ،موزهها،
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نمايشگاهها ،جشنوارهها و ...ميشود ،اين فضاها غالباً داراي جمعیت سیال و ناپايدار هستند که مطالعه بر آنها کاري بسیار
مشکل است است ( .)Fokoohi, 2008: 268فضاهاي ورزشي گونهاي فضاي اجتماعي در سکونتگاههاي انساني است
( .)Karimi Saleh, 2006: 1فضاهاي ورزشي اشاره به يک منطقه عمومي دارد که معموالً براي فعالیتهاي ورزشي
سازمانيافته استفاده ميشود ،اگرچه ممکن است در زمانهاي غیر ورزشي براي کاربردهاي تفريحي ديگري مورد استفاده
قرار گیرد .فضاي ورزشي ممکن است به صورت يک زمین بازي چمن يا يک سطح (قیري يا آسفالت محوطه ورزشي) يا
سطح پوشیده شده مصنوعي باشد .اساس فضاهاي ورزشي ،زمین ورزشهاي محوطهاي و سبز است ( National
 .)Position Paper Sports Space, 2014: 1فضاهاي ورزشي شامل ورزشگاهها ،سالنهاي ورزشي ،باشگاههاي
تندرستي و بدنسازي ،زمینهاي ورزشي درون شهري و محلهاي( ،فضاهاي غیرهنجارمند ورزشي همچون خیابانها و
زمینهاي باير محل فوتبا ل درون فضاهاي آموزشي و )...اين فضاها اغلب ايجاد خرده فرهنگها و روابط ويژه ميکنند
(.)Fokoohi, 2008: 268

کیفیت زندگی
کیفیت زندگي مفهومي جديد و نوپايي نمي باشد ،بلکه در فلسفه يونان نیز وجود داشته و ارسطو در مبحث شادي (معادل
کیفیت زندگي امروزي) بدان اشاره کرده است ( .)Niazi & Dalal Khorasani, 2012: 206کیفیت زندگي،
موضوع اصلي بسیاري از تحقیقات در رشته هاي گوناگون علمي است ،اما ارائه تعريفي جامع و جهاني براي اين مفهوم
هنوز هم به صورت يک مشکل باقي مانده است؛ زيرا بسیاري از محققان بر اين باورند که کیفیت زندگي مفهومي چند
وجهي ،نسبي ،متأثر از زمان و مکان و ارزش هاي فردي و اجتماعي است ،بنابراين ارائه تعريفي جامع و جهاني براي آن
امکانپذير نميباشد ( .)Rezvani et al, 2008: 38به طور کلي مي توان گفت که مفهوم کیفیت زندگي شهري و يا
کیفیت محیط زندگي با هدف اصالح و تکامل مفهوم توسعه از توسعه صرف کمي و اقتصادي به توسعه پايدار شهري
مطرح و مورد توجه قرار گرفته است .در واقع اين مفهوم پاسخي به توسعه صرف اقتصادي در مقیاس ملي و توسعه صرف
کالبدي در مقیاس شهري بوده و به نوعي مؤيد توجه به شاخصها و معیارهاي اجتماعي ،کیفي و اقتصادي پايدار در
عرصه برنامهريزي شهري و در تقابل با شاخصهاي کالبدي-کارکردي است ( Mahmoudinezhad & Sadeghi,
 . )2009: 88کیفیت زندگي ،بیانگر وضعیت زندگي افراد ساکن در يک کشور يا منطقه ميباشد ( Baskha et al,
.)2010: 96

سبک زندگی
اصطالح سبک زندگي از مفاهیمي است که در سال هاي اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و تعاريف متعددي دارد .لغت
نامه کمبريج سبک زندگي را شیوه و روش انجام چیزي در نظر گرفته که براي فرد يا گروهي از مردم ،درمکان يا دورهاي
خاص سرمشق تلقي شود .لغت نامه وبستر سبک زندگي را اجرا يا انجام اموري که تمايزدهنده فرد يا گروه يا سطح خاصي
است ،تعريف کرده است ( .)Banifateme et al, 2012: 36در لغتنامه رندم هاوس نیز سبک زندگي اين طور
تعريف شده است :شیوه زندگي يا سبک زيستن که منعکسکننده گرايشها و ارزشهاي يک فرد يا گروه است .عادات،
نگرشها ،سلیقهها ،معیارهاي اخالقي ،سطح اقتصادي و ...که با هم ،طرز زندگي کردن فرد يا گروهي را ميسازد
( .)Mahdavi Kani, 2013: 108سبک زندگي در جوامع امروزي نقش مهمي در زندگي مردم بازي ميکند چرا که
با مسائل کلیدي و حساسي همچون مصرف ،هويت (تمايز) فردي و اجتماعي ،فعلیت بخشیدن به قدرت تشخیص و
ا نتخاب يا حداقل ايجاد احساس آزادي عمل پیوند خورده است ،مسائلي که پارهاي از بنیاديترين وجوه انساني را بیان
ميکند .بدين ترتیب اهمیت سبک زندگي در اين است که سطحيترين اليههاي زندگي (از آرايش مو و لباس گرفته تا
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حالت بیان و ژست صورت و بدن) را به عمیقترين اليههاي آن پیوند ميزند (.)Seyedi & Beiraghi, 2012: 36
بورديو سبک زندگي را فعالیتهاي نظاممندي ميداندکه از ذوق و سلیقه فرد ناشي ميشوند و بیشتر جنبه عیني و خارجي
دارند .به نظر او ،سبک زندگي در عین حال به صورت نمادين به فرد هويت ميبخشد و میان اقشار مختلف اجتماعي
تمايز ايجاد ميکند .به عبارتي ارزشهاي اين فعالیتها ازموقعیتهاي آن در نظام تضادها و ارتباطها اخذ ميشود .بورديو
در جاي ديگر سبک زندگي را داراييهايي ميداند که به وسیله آن ،اشغالکنندگان موقعیتهاي مختلف ،خود را با قصد
تمايز يا بدون قصد آن از ديگران متمايز ميکنند ( .)Rostami & Ardeshirzade, 2013: 20در نظر وبر ،تأکید
نهادن بر کارکرد سبکهاي زندگي در جهت انسجام بخشیدن به گروههاي اجتماعي است .افرادي که سبک زندگي
مشابهي دارند نوعي انسجام گروهي را که ناشي از شباهت در رفتار و الگوي مصرف است تجربه ميکنند .اين انسجام
گروهي مي تواند به سرمايه اجتماعي نیز تبديل شود .وجه ديگر انسجام اجتماعي ناشي از سبک زندگي مشابه ،ناظر بر
تبديل شدن سبکهاي زندگي به خرده فرهنگ است (همان .)15 ،مهمترين شاخصهاي سبک زندگي در جدول ( )1ارائه
شده است.
جدول  .1شاخصهای مهم سبک زندگی
شاخص
روابط و رفتارهاي اجتماعي
الگوي معماري شهرسازي
مدگرايي و پوشش
مصارف فرهنگي
تغذيه
کاالهاي مصرفي
رسانهها

مؤلفهها
تعامل همسران
تعامل والدين با فرزندان
میزان طالق و...
فضاي خانه
فضاي محله
فضاي شهري و...
میزان گرايش به مد
معیار اصلي در انتخاب پوشش
اهمیت و نوع آرايش مورد نظر
میزان استفاده و مراجعه به سینما
میزان استفاده و مراجعه به تئاتر
میزان استفاده از اينترنت و...
میزان مراجعه به رستوران
نوع رستورانهاي مورد استفاده
نوع غذاهاي مورد استفاده در منزل و...
میزان استفاده از کاالهاي لوکس
اولويتهاي مورد نظر در انتخاب کاالهاي مصرفي
نوع و شیوه تبلیغ گسترده و خدمات در رسانهها و نوع کاالهاي مورد تبلیغ واقع شده
رسانه برگزيده و مورد اعتماد در تبلیغ کاالها
رسانه برگزيده و مورد اعتماد در کسب اخبار و اطالعات
Source: Parsa, 2013

شاهنده و همکاران در سال  1385در مقالهاي با عنوان "پژوهش مشارکتي شیوه زندگي ساکنین منطقه  17شهرداري
تهران در سال  "1385با استفاده از تکنیکها و ابزارهاي مشارکتي شامل مشاهده ،مصاحبه و دادههاي ثانويه به اين
نتیجه رسیدهاند که توزيع منابع و امکانات اجتماعي در محالت متفاوت بود ه ،عالوه بر آن میزان پذيرش و استقبال اهالي
از امکانات همیاري بیشتر از امکانات شهري بود .بیشتر ارتباطات اجتماعي اهالي به شکل سنتي و قومیتي است که بر
رفتارهاي مرتبط با سالمت ساکنین تأثیر مستقیم داشته است .سه گروه از موانع اتخاذ شیوه زندگي مناسب شامل ارزشها
و باورهاي غلط فردي ،روابط اجتماعي منطبق بر رابطه خويشاوندي و همزباني و موانع ساختاري خارج از کنترل فرد و
عوامل محیطي مشخص گرديد.
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رضويزاده در سال  1385در مقالهاي با عنوان بررسي تأثیر رسانهها بر تمايل به تغییر سبک زندگي روستايي ،اطالعات
تحقیق را از طريق  466پرسشنامه که در  64روستا در استانهاي اصفهان ،آذربايجانغربي ،خوزستان و گلستان توزيع
شده بود ،جمعآوري نموده است ،يافتههاي تحقیق نشان مي دهد استفاده از تلويزيون ،ويدئو و تماشاي تلويزيونهاي
خارجي بر نگرش روستايیان به زندگي شهري و تمايل به تغییر سبک زندگي يا تمايالت آنها در مصرف مادي تأثیرگذار
است .نوابخش در سال  1393در مقاله اي با عنوان تغییرات سبک زندگي در فرآيند توسعه ابزارهاي نوين فناوري ،با
استفاده از يافته هاي نظري و مصاحبه به اين نتیجه رسیده است که استفاده از ابزارهاي نوين فناوري اطالعاتي و ارتباطي
به شکلگیري سبک زندگي ويژهاي ميانجامد و در هريک از جنبههاي مختلف سبک زندگي ،نظام ارزشي و جهانبیني
متفاوتي را ايجاد ميکند که منجر به کنشهاي گوناگوني از جانب افراد ميشود و باعث ميشود تا افراد در حوزههاي
مختلف زندگي خود از جمله اوقات فراغت و شی وه گذران آن ،نگرش به ازدواج ،رفتارهاي اعتقادي و پیروي از مد
رفتارهاي متفاوتي داشته باشند .جي لي و بارگاوا 1در سال  2004در مقالهاي با عنوان اوقات فراغت :آيا اوقات فراغت
افراد متأهل و مجرد متفاوت است؟ به اين نتیجه رسیدهاند که به طور متوسط ،در رده اوقات فراغت فعال ،بیشترين زمان
به فعالیتهاي ورزشي ( 12دقیقه) اختصاص يافته و در رده اوقات فراغت منفعل ،تماشاي تلويزيون ( 119دقیقه) و در
دسته سرگرمي اجتماعي ،معاشرت با مردم ( 27دقیقه) بوده است .افراد متأهل به طور قابل توجهي زمان کمتري را براي
فعالیتهاي اوقات فراغت نسبت به افراد مجرد اختصاص ميدهند.

روش پژوهش
تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردي و به لحاظ روش به صورت توصیفي  -تحلیلي و از نوع علّي  -مقايسهاي است.
براي جمعآوري اطالعات و دادههاي مورد نیاز از بررسيهاي اسنادي ،کتابخانهاي و مطالعات میداني استفاده شده است.
به منظور سنجش تأثیر فضاهاي مورد مطالعه بر تغییر سبک زندگي ،با استفاده از فرمول کوکران تعداد  385پرسشنامه
در پنج مرکز مورد مطالعه به صورت تصادفي ساده بین مراجعهکنندگان توزيع شد .سنجش پايايي پرسشنامه در مرحله
پیش آزمايش با استفاده از آلفاي کرونباخ انجام گرفت که با توجه به عدد  ،0/868پايايي پرسشنامه در حد بسیارمطلوب
ارزيابي شده است .به منظور تحلیل و استنتاج و آزمون فرضیه از آزمون  Tتک نمونهاي با ارزش آزمون  3استفاده گرديد،
همچنین با مدل  AHPاولويتبندي مراکز فرهنگي ،ورزشي و هنري مورد مطالعه با توجه به میزان تأثیراتشان بر سبک
و کیفیت زندگي شهروندان در منطقه انجام شد در نهايت به منظور شناسايي نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد مراکز
مورد مطالعه و همچنین تدوين راهبردهايي براي دستیابي به موقعیتي مطلوبتر از ماتريس  SWOTاستفاده گرديد.

محدوده مورد مطالعه
هسته اولیه منطقه  ،18روستايي به نام "يافتآباد" بود که تدريجاً با افزايش مهاجرت ،رشد و توسعه يافته است .اين
منطقه در اثر توسعه کالبدي شهر تهران و از سال  1359به صورت يک منطقه مستقل ،از مناطق مرکزي شهر تهران جدا
گرديد و موجوديت يافت .منطقه  18يکي از مناطق حاشیهاي ته ران است و به همین لحاظ بخش بزرگي از حريم شهر
تهران در محدوده اين منطقه قرار گرفته است ( Study on urban development issues district 18,
 .)Chapter 10, 2003: 1اين منطقه در منتهيالیه جنوبغربي شهر تهران از شمال به خیابان آذري ( 45متري زرند)
و بزرگراه فتح (مناطق  9و  ) 21؛ از جنوب به چهاردانگه و شهرستان اسالمشهر؛ از شرق به بزرگراه آيتا ...سعیدي
1. G. Lee and Bhargava
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(مناطق  17و  ) 19و از غرب به شهريار ،شهر قدس و کرج محدود ميشود ( Statistical Yearbook of Tehran,

.)2011: 42
جدول  .2جمعیت و نرخ رشد منطقه  18طی دورههای 1355-1390
سال
شرح
جمعیت
نرخ رشد

1355

1365

1375

1385

1390

211606
3/43

296430

298600

317110

391368
4/3

0/07

0/6

Source: Statistical Center of Iran, 2010

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقه 18

پنج مرکز مورد مطالعه در منطقه  18عبارتند از :پرديس تماشا ،مجموعه ورزشي شهیدان اسماعیلي ،ورزشگاه امام رضا
(ع) ،مجموعه ورزشي بدر و مجتمع فرهنگي ،تفريحي و ورزشي شهید مختار سلیماني .پرديس تماشا ،مجموعهاي
فرهنگي -هنري است که مجهز به سالن پخش فیلم ،رستوران ،چايخانه ،تاالر اسکیت (در آخرين طبقه) ،خانه اسباببازي،
مجموعه خدماتي  -تجاري (شامل چندين فروشگاه) ،پارکینگ و ...است .مجموعه در چهار طبقه و در مساحتي معادل
 4000متر مربع و سطح زيربناي  7400مترمربع ( 2500مترمربع زمین) اجرا شده و داراي سه سالن با گنجايش  400و دو
سالن با گنجايش  200نفر است .در زمان گشاي ش از حیث وسعت ،بزرگترين مجتمع سینمايي ايران به شمار ميرفته است
( .)Wikipedia, 2015مجموعه ورزشي شهیدان اسماعیلي ،با مساحتي اين مجموعه حدود  20000متر مربع ،شامل
استخر ،سونا ،جکوزي ،زمین چمن (ظرفیت  5000نفر) ،ساختمان اداري و سالنهاي چند منظوره است ( The biennial
 .)report on strategic activities-Executive District 18, 2005: 27ورزشگاه امام رضا (ع) ،در زمیني به
وسعت  42200متر در سال  1389به عنوان بزرگترين مجموعه ورزشي ساخته شده در شهر تهران پس از انقالب
اسالمي ،در منطقه افتتاح گرديد .اين ورزشگاه ظرفیت پذيرش دههزار نفر را دارا ميباشد .زمین چمن اصلي در ابعاد 111
در  73.5مترمربع ،مطابق با استاندارد روز فیفا ساخته شده و زيرسازي آن به شکلي است که در مواقع لزوم ميتوان آن را
جايگزين چمن طبیعي کرد .ابعاد زمین تمرين  38در  18متر مربع بوده و پیست دو میداني جنس تارتان دارد و شامل 8
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مسیر يک متر و  20سانتي به طول  115متر است و در نهايت از امکاناتي ديگر مانند پیست دوچرخهسواري و صخره
نوردي و فضاهاي جانبي مانند سالن بدنسازي برخوردار است (.)Municipalities District 18 website, 2014
مساحت مجموعه ورزشي بدر ،حدود  17000متر مربع است که شامل استخر ،سونا ،جکوزي ،سالن چند منظوره ،زمین
چمن (ظرفیت  5000نفر) ،مدرسه فوتبال و ساختمان اداري است ( The biennial report on strategic
 .)activities-Executive District 18, 2005: 27مساحت مجتمع فرهنگي ،تفريحي و ورزشي شهید مختار
سلیماني ،حدود  16650مترمربع است .اين مجموعه شامل تاالر اجتماعات ،کتابخانه ،سالنهاي ورزشي تخصصي و سالن
آمفيتئاتر با ظرفیت  400نفر ميباشد (.)Shadabad neighborhood website, 2014

یافتهها و بحث
جهت ارزيابي اثرات فضاهاي فرهنگي ،ورزشي و هنري بر تغییر سبک زندگي شهروندان منطقه  ،18از آزمون  Tتک
نمونهاي با ارزش آزمون  3براي گويههايي که تغییر شیوه زندگي شهروندان از سنتي به مدرن را ميسنجند ،استفاده شده
است .نتايج آزمون  Tتک نمونهاي در جدول ( )3آمده است .همانطور که مشاهده ميشود سطح معنيداري آزمون T
تک نمونهاي براي تمام گويهها از  0/05کوچکتر است ( )P-value=sig<0/05در نتیجه با اطمینان  95درصد ،میانگین
هريک از گويهها از ارزش آزمون يعني مقدار  3بزرگتر است .بنابراين احداث  5مجموعه فرهنگي ،ورزشي و هنري منطقه
 18بر گويه هاي سنجش تغییر شیوه زندگي از سنتي به مدرن مراجعین تأثیر مثبت داشته است.
جدول  .3نتایج آزمون  Tتک نمونهای
درجه
آزادی

آماره T

تفاوت میانگین با
ارزش آزمون

سطح
معنیداری

تأثیر

تأثیر مراکز نام برده بر افزايش حس تعلق به منطقه و محل
سکونت
میزان تأثیر مراکز نام برده در تعامل اجتماعي
میزان تأثیر مراکز نام برده در مشارکت مردم
میزان تأثیر مراکز (تأسیسات ،امکانات و خدمات ارائه شده) در
تغییر شیوه زندگي
میزان آموزشهاي ارائه شده در جهت استفاده از تکنولوژي-
هاي مدرن (اينترنت ،کامپیوتر و )...در مراکز
میزان تأثیر آموزشهاي ارائه شده فوق در تغییر شیوه زندگي

384

483.8

.4337

.003

معنيدار

384
384

890.5
333.6

.4338
.3221

.003
.008

معنيدار
معنيدار

384

720.4

.8500

.000

معنيدار

384

469.5

.3167

.0011

معنيدار

384

890.5

.8167

.000

معنيدار

میزان تأثیر سینما در تغییر شیوه زندگي

384

230.3

.6271

.000

معنيدار

میزان تأثیر تئاتر در تغییر شیوه زندگي

384

431.4

.5164

.001

معني دار

گویه

نتایج روش AHP
از روش  AHPبراي سطحبندي و درجهبندي و تحلیلهاي اجتماعي و اقتصادي استفاده ميشود ( Meshkini et al,
 . )2012: 59در اين روش با توجه به مقايسه دوتايي ،ابتدا تکتک معیارهاي مورد بررسي را مقايسه نموده و میزان
اهمیت نسبي هر جفت بین  1تا  9تعیین ميگردد ( .)Ziari & Rezvani, 2010: 78پس از تعیین امتیازات ،وزن هر
يک از معیارها يا مقايسه ي تطبیقي با يکديگر معلوم گشته و سپس با وزن ترکیبي ،امتیاز آلترناتیوها بدست ميآيد .در
مرحلهي نهايي با تعیین سازگاري و رتبه بندي نهايي انجام ميشود .در پژوهش حاضر به منظور رتبه بندي مراکز در رابطه
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با میزان تأثیرات اين مراکز بر کیفیت و شیوهي زندگي از گويههاي مطرح شده در پرسشنامه استفاده شده است و براي
بدست آوردن وزن گويهها نظرات شهروندان لحاظ شده است.
جدول  .4امتیاز نهایی حاصل از تکنیک AHP

شاخص

گویه

پردیس
تماشا

مجموعه
ورزشی
شهیدان
اسماعیلی
0.269
0.059
0.323
0.147
0.164
0.154
0.147

ورزشگاه
امام رضا
(ع)

مجموعه
ورزشی
بدر

0.317
0.210
0.072
0.083
0.124
0.259
0.257

0.104
0.311
0.260
0.375
0.231
0.398
0.159

مجتمع فرهنگی،
تفریحی و
ورزشی شهید
مختار سلیمانی
0.171
0.311
0.097
0.139
0.094
0.084
0.063

0.06
0.04
0.03
0.05
0.03
0.03
0.02

0.281

0.300

0.099

0.01

0.307
0.470
0.302
0.430
0.121
0.138
0.192
0.143

0.161
0.103
0.161
0.081
0.159
0.088
0.254
0.286

0.01
0.07
0.10
0.04
0.05
0.02
0.04
0.00

0.425

0.01
0.00
0.00

CR

محیطي
و کالبدي

رضايت از معماري مراکز
رضايت از کیفیت محیط اطراف
روشنايي معابر منتهي به مراکز
تأثیر مراکز بر محیط زيست
رضايت از نظافت و پاکیزگي
استشمام بوي بد در مراکز
وجود سروصدا در اطراف مراکز

0.318
0.109
0.248
0.256
0.308
0.104
0.373

اقتصادي

تخصیص درآمد براي استفاده از مراکز

0.160

0.160

تأثیر مراکز بر افزايش حس تعلق
تأثیر مراکز در تعامل اجتماعي
تأثیر مراکز در مشارکت مردم
تمايل پرسششونده در ارائه خدمات در مراکز
آمادگي براي مشارکت در مراکز
تخصیص زمان براي استفاده از اين مراکز
رضايت از مديريت مراکز
تأثیر مراکز در تغییر شیوه زندگي
تأثیر آموزشهاي ارائه شده در جهت استفاده
از تکنولوژيهاي مدرن (اينترنت ،کامپیوتر
و )...در تغییر شیوه زندگي
میزان تأثیر سینما در تغییر شیوه زندگي
میزان تأثیر تئاتر در تغییر شیوه زندگي
ارتباط آموزشهاي ارائه شده در مراکز با نوع
فعالیت آنها
میزان آموزشهاي ارائه شده در جهت استفاده
از تکنولوژيهاي مدرن
رضايت از کیفیت راهها و مسیرهاي منتهي
به مراکز
میزان امکانات موجود در مراکز در جهت رفع
نیازهاي فرهنگي ،ورزشي و هنري
رضايت از تأسیسات و خدمات مراکز
کمیت و کیفیت تأسیسات زيربنايي و خدماتي
مراکز
رضايت از ظرفیت پارکینگ مراکز
میزان فضاي اختصاص يافته به کودکان

0.338
0.247
0.302
0.167
0.459
0.295
0.146
0.286

0.097
0.046
0.142
0.100
0.060
0.184
0.074
0.143

0.097
0.135
0.092
0.221
0.201
0.295
0.335
0.143

0.213

0.121

0.121

0.121

0.500
0.135

0.125
0.127

0.125
0.127

0.125
0.127

0.125
0.482

0.124

0.387

0.231

0.094

0.164

0.03

0.234

0.124

0.124

0.124

0.395

0.00

0.387

0.164

0.094

0.124

0.231

0.03

0.166

0.166

0.338

0.255

0.075

0.03

0.164

0.131

0.126

0.416

0.164

0.05

0.353

0.236

0.211

0.086

0.113

0.05

0.317
0.356

0.118
0.104

0.184
0.078

0.281
0.231

0.100
0.231

0.02
0.03

0.308

0.145

0.094

0.287

0.094

0.03

0.430

0.263

0.082

0.079

0.146

0.08

0.088
0.186
8.033

0.268
0.265
5.013

0.202
0.159
5.017

0.354
0.301
7.37

0.088
0.089
5.273

0.03
0.01

اجتماعي

آموزشي

زيرساخت
و
تأسیسات

امنیت
سالمت

احساس امنیت در مراکز
امکان حضور و استفاده زنان و کودکان از
مراکز در شب
تأثیر مراکز در افزايش سالمت جسماني
تأثیر مراکز در افزايش سالمت رواني
جمع
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بر اساس نتايج نهايي روش  ،AHPپرديس تماشا (با امتیاز  ،)8/033مجموعه ورزشي بدر (با امتیاز  ،)7/37مجتمع
فرهنگي ،تفريحي و ورزشي شهید مختار سلیماني (با امتیاز  ،)5/273ورزشگاه امام رضا (ع) (با امتیاز  )5/017و مجموعه
ورزشي شهیدان اسماعیلي (با امتیاز  )5/013به ترتیب در رتبه اول تا پنجم قرار گرفتند.
نتایج ماتریس SWOT
ماتريس  SWOTيکي از ابزارهاي استراتژيک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سیستمي با فرصتها و تهديدات برون
سیستمي است ( SWOT .)Harrison & Karon, 2003: 192يکي از روشهاي مورد استفاده براي سازماندهي
عوامل خارجي در قالب مقولههاي فرصتها و تهديدها و عوامل داخلي اعم از قوتها و ضعف است .همچنین براي
تجزيه و تحلیل عوامل تأثیرگذار و فراروي يک سیستم (شهر ،منطقه ،روستا و )...با استفاده از عوامل درجهبندي با توجه
به اهمیت داده شده به هر يک از عوامل تأثیرگذار است .به طور اجمالي ميتوان گفت که اين تکنیک ابزاري براي تحلیل
وضعیت و تدوين راهبرد است ( .)Nastaran & Hooshmandfar, 2010: 62در همین راستا به منظور وزندهي
به نقاط قوت ،ضعف و فرصت و تهديد از نظرات  20کارشناس مرتبط با حوزه تخصصي بهره گرفته شد ،سپس در
چارچوب روش تحلیل سلسله مراتبي ( ،)AHPاز نرم افزار  Expert Choiceبراي تحلیل نظرات کارشناسي و محاسبه
وزن هر معیار مورد استفاده قرار گرفت.
جدول  .5عوامل داخلی و خارجی فعالیت مراکز مورد مطالعه
عوامل داخلی
نقاط ضعف

نقاط قوت

 -1وجود سروصداي زياد در برخي از مراکز
 -2کمبود ظرفیت پارکینگ در مراکز
 -3عدم وجود امنیت کافي در اطراف مراکز
 -4عدم امکان حضور و استفاده زنان و کودکان از برخي مراکز در شب
 -5استشمام بوي بد در برخي از مراکز

 .1معماري مناسب برخي از مراکز
 .2کیفیت باالي محیط اطراف برخي مراکز
 .3کیفیت مناسب راهها و مسیرهاي منتهي به مراکز
 .4کیفیت مناسب امکانات موجود در مراکز در جهت رفع نیازهاي فرهنگي،
ورزشي و هنري شهروندان
 .5تخصیص فضاي کافي به کودکان در مراکز
عوامل خارجی

تهدیدها
 .1افزايش جرم و جنايت در اطراف مراکز به دلیل تجمع افراد
 .2عدم استفاده مناسب از فضاهاي موجود در مراکز
 .3مديريت ناصحیح برخي مراکز
 .4عدم توجه به استفاده زنان از فضاهاي موجود در مراکز
 .5نامناسب بودن فضاها براي استفاده معلولین

فرصتها
 .1تأثیر مراکز بر افزايش حس تعلق
 .2تأثیر مراکز در افزايش تعامالت اجتماعي
 .3تأثیر مراکز در افزايش مشارکت مردم
 .4گذراندن اوقات فراغت کودکان در مراکز
 .5برگزاري مسابقات منطقهاي در مراکز

جدول  .6مقایسه زوجی نقاط قوت
درجه اهمیت
0/059
0/096
0/179
0/522
0/144
=0/07CR

5S

4S

3S

2S

1S

1/2
1/2
1
4
1

1/5
1/5
1/5
1

1/4
1/3
1

1/3
1

1

1S
2S
3S
4S
5S

نسبت سازگاري
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جدول  .7مقایسه زوجی نقاط ضعف
درجه اهمیت

5W

4W

3W

2W

1W

0.067
0.148
0.331
0/387
0.067

1
3
4
5
1

1/5
1/4
1
1

1/4
1/3
1

1/3
1

1

1W
2W
3W
4W
5W

=0/03CR

نسبت سازگاري

جدول  .8مقایسه زوجی نقاط فرصت
درجه اهمیت
0/386
0/225
0/225
0/082
0/082

5O

4O

3O

2O

1O

4
3
3
1
1

4
3
3
1

2
1
1

2
1

1

1O
2O
3O
4O
5O

=0/01CR

نسبت سازگاري

جدول  .9مقایسه زوجی نقاط تهدید
درجه اهمیت
0/169
0/169
0/412
0/142
0/108

5T

4T

3T

2T

1T

1
2
3
2
1

1
2
3
1

1/3
1/3
1

2
1

1

=0/06CR

1T
2T
3T
4T
5T

نسبت سازگاري

جدول  .10ارزیابی عوامل داخلی ()IFE
شرح

نقاط قوت

عوامل داخلی

وزن

رتبه

امتیاز وزنی

 .S1معماري مناسب برخي از مراکز
 .S2کیفیت باالي محیط در برخي از مراکز
 .S3کیفیت مناسب راهها و مسیرهاي منتهي به مراکز
 .S4کیفیت مناسب امکانات موجود در مراکز در جهت رفع نیازهاي
فرهنگي ،ورزشي و هنري شهروندان

0/059
0/096
0/179

2
3
4

0/118
0/288
0/716

0/522

4

2/088

 .S5تخصیص فضاي کافي به کودکان در مراکز

0/144

3

0/432

1

-

3/642

 .W1وجود سروصداي زياد در برخي از مراکز
 .W2کمبود ظرفیت پارکینگ در مراکز
 .W3عدم وجود امنیت کافي در اطراف مراکز
 .W4عدم امکان حضور و استفاده زنان و کودکان از برخي مراکز در شب

0.067
0.148
0.331

2
3
4

0/134
0/444
1/324

0/387

4

1/548

 .W5استشمام بوي بد در برخي از مراکز

0/067

2

0/134

جمع

نقاط ضعف

جمع

1

2/494
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جدول  .11ارزیابی عوامل خارجی ()EFE
شرح

نقاط فرصت

وزن

رتبه

امتیاز وزنی

عوامل خارجی
 .O1تأثیر مراکز بر افزايش حس تعلق

0/386

4

1/544

 .O2تأثیر مراکز در افزايش تعامالت اجتماعي

0/225

4

1/02

 .O3تأثیر مراکز در افزايش مشارکت مردم

0/225

4

0/9

 .O4گذراندن اوقات فراغت کودکان در مراکز

0/082

3

0/246

 .O5برگزاري مسابقات منطقهاي در مراکز

0/082

3

0/246

1

-

3/956

 .T1افزايش جرم و جنايت در اطراف مراکز به دلیل تجمع افراد

0/169

3

0/507

 .T2عدم استفاده مناسب از فضاهاي موجود در مراکز

0/169

4

0/676

 .T3مديريت ناصحیح برخي مراکز

0/412

4

1/648

 .T4عدم توجه به استفاده زنان از فضاهاي موجود در مراکز

0/142

3

0/426

 .T5نامناسب بودن فضاها براي استفاده معلولین

0/108

3

0/324

جمع

نقاط تهديد

جمع

1

2/494

نتايج حاصل از اولويتبندي نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدها و همچنین ارزيابي حاصل از ماتريس ارزيابي عوامل
داخلي و خارجي نشان ميدهد که در گروه نقاط قوت  S4يعني " کیفیت مناسب امکانات موجود در مراکز در جهت رفع
نیازهاي فرهنگي ،ورزشي و هنري شهروندان" ،در گروه نقاط ضعف  W4يعني "عدم امکان حضور و استفاده زنان و
کودکان از برخي مراکز در شب" ،در گروه نقاط فرصت  O1يعني "تأثیر مراکز بر افزايش حس تعلق" و در گروه تهديدها
 T3يعني "مديريت ناصحیح برخي مراکز" بیشترين وزن را به خود اختصاص دادند.
تدوین راهبردهای SWOT
راهبردها براي دستیابي به موقعیتي مطلوبتر تدوين ميشوند .تدوين راهبردها ،براساس ترکیب چهار عامل دخیل در
مدل برنامهريزي راهبردي صورت مي گیرد که البته در جريان عمل ،برخي از راهبردها با يکديگر همپوشاني داشته ،يا به
طور همزمان و هماهنگ با يکديگر به اجرا در مي آيند .در واقع ،بر حسب وضعیت مورد مطالعه ،چهار دسته راهبرد را که
از نظر درجهي کنشگري متفاوت هستند ،ميتوان تدوين کرد:
 راهبردهاي ( SOراهبردهاي تهاجمي) :با بهرهگیري از قوتها ،درصدد بهرهبرداري از فرصتها است؛ راهبردهاي ( STراهبردهاي تنوع) :براي دوري از تهديدها ،ار نقاط قوت استفاده ميکند؛ راهبردهاي ( WOراهبردهاي بازنگري) :با بهرهجستن از فرصتها ،نقاط ضعف را کاهش ميدهد؛ راهبردهاي( WTراهبردهاي تدافعي) :نقاط ضعف را کاهش و از تهديدها دوري ميکند ( Pourahmad et al,.)2013: 9-10
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جدول  . 12راهبردهای ارائه شده در راستای فعالیت مراکز مورد مطالعه
راهبردهای ( SOتهاجمی)

راهبردهای ( WOبازنگری)

 .SO1افزايش حس تعلق با بکارگیري معماري ايراني-اسالمي در مراکز
 .SO2برگزاري مسابقات ملي با توجه به کیفیت مناسب امکانات موجود در
مراکز
 .SO3برگزاري دورههاي مختلف آموزشي براي کودکان با توجه به وجود
فضاهاي مناسب در اين مراکز
 .SO4برگزاري مسابقات محلهاي و منطقهاي براي کودکان و نوجوانان با
توجه به فضاي مناسب مراکز براي استفاده کودکان

 .WO1افزايش امنیت در مراکز در راستاي باالبردن حس تعلق و افزايش
روابط اجتماعي ساکنان منطقه
 .WO2افزايش امنیت شبانه در جهت استفاده کودکان و زنان از فضاهاي
موجود در مراکز
 .WO3افزايش کیفیت محیط اطراف مراکز براي کاهش بوي بد با مشارکت
فعال گروه هاي مردمي
 .WO4افزايش ظرفیت پارکینگ در مراکز در راستاي برگزاري مسابقات
منطقهاي و ملي و افزايش شمار استفادهکنندگان از مراکز

راهبردهای ( STتنوع)

راهبردهای ( WTتدافعی)

.ST1کاهش جرم و جنايت در اطراف مراکز با طراحي مناسب فضاهاي باز
 .ST2کیفیت مناسب امکانات موجود در مراکز و طراحي مناسب آنها براي
استفاده معلوالن
 .ST3اختصاص فضاهاي مناسب و ايمن براي کودکان در راستاي کاهش
جرم و جنايت در مراکز
 .ST4با توجه به کیفیت مناسب راهها و مسیرهاي منتهي به مراکز و با
مديريت صحیح ميتوان فضاهاي مناسب و عاري از جرمخیزي براي استفاده
ساکنان منطقه فراهم آورد.

 .WT1اعمال مديريت صحیح در مراکز در جهت برقراري امنیت کافي براي
استفاده از امکانات مراکز
 .WT2استفاده مناسب از فضاهاي باز در جهت احداث پارکینگ در مراکز
 .WT3اعمال مديريت صحیح در جهت استفاده از فضاهاي مراکز و طراحي
مناسب آنها براي استفاده معلولین
 .WT4کاهش جرم و جنايت در اطراف مراکز و مديريت صحیح اين مهم
جهت استفاده مناسب کودکان و زنان از امکانات موجود در مراکز

شکل  .2ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک

بر اساس نتايج به دست آمده از ماتريس ارزيابي موقعیت و اقدام استراتژيک ،راهبرد تهاجمي جهت افزايش تأثیر
فضاهاي فرهنگي ،ورزشي و هنري در ارتقاء کیفیت زندگي انتخاب گرديد .بدين نحو که از نقاط قوت و فرصت در جهت
کاهش ضعف و تهديد استفاده شود.
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نتیجهگیری
سبک زندگي ب ه مفهوم شیوه و روش زندگي فرد در حوزه هاي مختلف اعم از خصوصي و اجتماعي است که متأثر از
عوامل گوناگون اقتصادي ،اجتماعي و ايدئولوژيهاي حاکم بر جامعه است .در اين راستا گذار از شیوهي زندگي فئودالیته
به سبک غربي و نظام لیبرال و سرمايهداري ،تغییرات عمدهاي را در سبک و کیفیت زندگي سبب شده است .سبک زندگي
در تمامي کنش ها و رفتارهاي فرد و در تعامالت و ارتباطات وي با ديگران ،طبیعت و به طور کلي محیط اجتماعي اطراف
که معموالً قابل مشاهده ،توصیف و اندازهگیري است ،قابل مشاهده است .سبک زندگي ترجیحات افراد را نشان ميدهد و
در اوقات فراغت ،شیوه هاي معاشرت ،لوازم منزل ،آداب سخن گفتن ،انتخاب موسیقي ،لباس و پوشاک مصرفي ،آرايش و
ظاهر فرد و ...جلوهگر مي شوند .با توجه به تأثیر فضاهاي فرهنگي ،ورزشي و هنري بر تغییر شیوه زندگي شهروندان،
هدف از نگارش اين تحقیق  ،ارزيابي اثرات فضاهاي فرهنگي ،ورزشي و هنري بر تغییر شیوه زندگي شهروندان منطقه 18
بوده است .بدين منظور از رويکرد ذهني (پرسش نامه) جهت سنجش تأثیر پنج مرکز مورد مطالعه اين تحقیق (يعني
پرديس تماشا ،مجموعه ورزشي شهیدان اسماعیلي ،ورزشگاه امام رضا (ع) ،مجموعه ورزشي بدر ،مجتمع فرهنگي،
تفريحي و ورزشي شهید مختار سلیماني) استفاده شده است .جهت بررسي فرضیه مطرح شده در تحقیق از آزمونهاي
تيتک نمونهاي استفاده شده است ،نتايج حاصل از اين آزمون نشان ميدهد که تأثیر مراکز بر تمام گويههاي مورد
بررسي معنيدار است ،بنابراين فرضیه با اطمینان  95درصد تأيید ميشود .به منظور رتبه بندي مراکز مورد مطالعه و میزان
رضايت شهروندان از اين مراکز ،از روش  AHPاستفاده گرديد .نتايج نشان داد ،پرديس تماشا و مجموعه ورزشي
شهیدان اسماعیلي به ترتیب توانستند بیشترين و کمترين رضايت را به خود اختصاص دهند و در نهايت به منظور
شناسايي نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد اين مراکز از ماتريس  SWOTاستفاده شد ،ارزيابي حاصل از ماتريس
ارزيابي عوامل داخلي و خارجي نشان ميدهد که در گروه نقاط قوت  S4يعني " کیفیت مناسب امکانات موجود در مراکز
در جهت رفع نیازهاي فرهنگي ،ورزشي و هنري شهروندان" ،در گروه نقاط ضعف  W4يعني "عدم امکان حضور و
استفاده زنان و کودکان از برخي مراکز در شب" ،در گروه نقاط فرصت  O1يعني "تأثیر مراکز بر افزايش حس تعلق" و در
گروه تهديدها  T3يعني "مديريت ناصحیح برخي مراکز" بیشترين وزن را به خود اختصاص دادهاند.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
As a multidimensional concept, quality of life is an index to show the extent of individual's
satisfaction of life. In other words, it is a criterion to determine satisfaction or non-satisfaction
of people and groups various aspects of life. These dimensions can include nutrition,
educational, health, security, and leisure time. Nowadays, topics regarding quality of life are
constantly considered as a main principle by planners and managers in the development
planning literature. People's lifestyle is determining their quality of life. In truth, lifestyle related
to issues such as the pattern of household consumption, personal and social identity, how to
spend leisure time, style of human interaction with each other, etc. In this respect, public spaces
can be providing required fields for more social interactions and spending leisure time. This
matter eventually becomes a factor for changing lifestyle and increasing its quality. Cultural,
sports and arts spaces are highly effective to shift citizens' attitudes and lifestyles as a part of
public spaces. In 2000s, five big series of cultural, arts, sports were stablished in Tehran district
18 (Paradis Tamasha, Esmaeili Martyrs Sports Complex, Emam Reza Stadium, Sports complex
Badr, Cultural Complex–Recreation and sports Martyrs M. Soleimany) to provide social needs
of citizens of the region and outside of the region. Regarding the fact that the purpose of
creating arts and cultural spaces (including a concert hall, theater, cinema, library, cultural
center, museum, exhibition, etc.) is providing or supporting the artists and their art and also, the
purpose of building local sports centers is for recreational and possibly sports activities, the
present paper aimed at evaluating the effects of these spaces on improving and changing the
quality of citizens' lifestyle from traditional to modern.

Methodology
The present study is applied and descriptive-analytic in terms of method. Required data were
collected using documentary-library and field studies. For measuring opinions and mental
dimensions of life quality in Tehran's municipality, district 18, the sample size was calculated as
385 people, with regards to the region's population by using the Cochran formula. To analyze
the questionnaire and to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats' points, the
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one-sample t-test and SWOT technique were used, respectively. Finally, AHP technique was
applied for rating centers according to citizen's opinions.

Results and Discussion
The results of the study showed that the public spaces such as cultural, sports and arts spaces
provide the necessary fields for citizens who use these spaces to enhance the quality of life. To
evaluate the effect of cultural, sports and arts spaces on citizens' life quality as a sample quality
in Tehran's municipality, district 18, the one-sample t-test was used for items which measure the
lifestyle change from traditional to modern. The research results indicate that these public places
provide the necessary fields to change the lifestyle of the citizens in the studied region, to some
extent. According to AHP 1 method, “Pardis Tamasha” and “Sports Complex Martyrs Esmaeili”
were located at the first and last grades with the highest and lowest score, correspondingly in
offering services and the amount of influencing. According to the result of the evaluation matrix
SWOT2, the aggressive strategy is effective to increase the impact of cultural, sports and arts
spaces, in order to improve quality of life.

Conclusion
In todays' modern societies, the life style plays a very important role in improving their quality,
because they are linked closely with how consumption pattern is, personal and social identity,
how to spend leisure time, amount of interaction with each other, etc. The cultural, sports and
arts spaces are of public spaces which have a huge impact on enhancing quality of life, and,
ultimately, changing citizens' lifestyle. In present study, the impact of five public spaces like,
sporst, arts and culture newly established were analyzed in Tehran's municipality, district 18, as
an example. The results display that these spaces provided the necessary background for
citizens' social interaction with eachother.
These centers were effective factors in changing lifestyle from traditional to modern by
providing services to residents of the region and outside of the region and finally enhancing its
quality.
Key Words: District 18, Public Space, Quality of Life, Space, Tehran City
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