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 مقدمه

 و آثار از یکی .است داشته بسیاری کالبدی و اجتماعی اقتصادی، نامطلوب پیامدهای شهرها، عادلنامت و شتابان فیزیکی ةتوسع

 در اقتصادی جذب در یتواننا علتبه افراد ،اسکان نوع این در .است رسمی غیر اسکان و نشینی حاشیه توسعه، این پیامدهای

 صورتبه شهریدرون روستاهای شکل به ها،آن روند گاه و پیرامون و حواشی در شهرها، اصلی ةبدن در زندگی و متن

 انداختن مخاطرهبه نیز و آن گسترش و فقر ایجاد دلیلبه هاسکونتگاه  این (.2: 1388 دیگران، و قرخلو) یابندمی اسکان غیررسمی

. اندگذاشته أثیرت ساکنان زندگی کیفیت بر توجهی شایان طوربه مشکل، حل برای سنگین های هزینه تحمیل و زیست محیط

 امروزه .شوندمی تلقی شهری ةجامع انسجام و پایداری برای جدی تهدیدی نواحی، این ساکنان رضایتمندی کاهش با گروه این

... و فرهنگی ،اقتصادی محیطی،زیست از اعم ،شهر وجودی ابعاد ةهم به توجه لزوم و شهری پایدار ةتوسع شدنمطرح با

 مطالعاتی فاز وارد رسمی غیر هایسکونتگاه مشکل مناسب، زندگی کیفیت به دستیابی و شهری پایدار ةتوسع هایپایه عنوان به

  (.1: 1388 دیگران، و قرخلو) ندکنمی مطالعه شهرها در را هپدید این تر،کلی دیدی با محققان و است شده جدیدی

 شناخت درجهت تالش ،است افراد تیرضا نیتأم و یزندگ تیفیک ةلئمس ،داریپا توسعة یاصل اهداف از یکی آنجاکه از

 تیفیک ابعاد شناخت در را ما ،ساکنان یتمندیرضا با هاآن ةرابط نییتع و هاسکونتگاه نیا در یزندگ تیفیک یهاشاخص

 زندگی کیفیت هایشاخص بررسی و تعیین به حاضر ةمقال ،ترتیببدین .کندیم یاری ساکنان یتمندیرضا بر ثرؤم یزندگ

 بین که است ایرابطه شناخت پی در ساکنان، رضایتمندی سنجش با و پردازدمی پایدار توسعة اهداف ساسبرا

 .دارد وجود وابسته متغیر عنوان به زندگی کیفیت از رضایتمندی و مستقل متغیر عنوان به زندگی کیفیت های شاخص

 شامل ،پایدار توسعة اهداف چارچوب در زندگی کیفیت ایهشاخص. 1 :شودمی مطرح زیر اساسی پرسش دو ،اساسبراین

 نیترمهم است؟ برقرار ساکنان رضایتمندی و زندگی کیفیت هایشاخص میان ایرابطه چه. 2 و ؟هستند عواملی چه

 یزندگ تیفیک از ساکنان یتمندیرضا با آن، یهامعرف و یزندگ تیفیک یهاشاخص معنادار ةرابط وجود ،پژوهش ةیفرض

 و اساسی بخش ،(رضایتمندی و زندگی کیفیت) مفهوم دو این سنجش فرایند و هاشاخص تدوین پژوهش، این در .است

 و نوشتارها سیربر به ،مطالعاتی ةمحدود در نظری چارچوب و پایه مدل گیریشکل منظوربه .رودمی شماربه یمهم

 و زندگی کیفیت از رضایتمندی همچنین و رسمی یرغ اسکان ،پایدار توسعة زندگی، کیفیت به مربوط نظری هایپژوهش

 عوامل شامل ،یزندگ تیفیک یهاشاخص نییتع یبرا ،آن از پس .است شده پرداخته آن درک بر ثرؤم احتمالی متغیرهای

 از پژوهش، ینظر چارچوب در گرفتهصورت یهاپژوهش بر هیتک با یشناختییبایز و یطیمحستیز ،یکالبد ،یاجتماع

 و مصاحبه یهاکیتکن طریق از و پرسشنامه از استفاده با هاداده یآورجمع .است شده گرفته بهره یمنطق استدالل

 بهره SPSS افزارنرم از هاداده لیتحل یبرا .است گرفته صورت تهران فرحزاد یرسم ریغ سکونتگاه ةمحدود در مشاهده

 بر هاشاخص ریتأث زانیم و رابطه چندگانه، ونیسرگر و رسونیپ یهمبستگ بیضر از استفاده با واست  شده گرفته

 یریگجهینت زین قیتحق یانتها در .است هشد یبررس داریپا توسعة محور نیترمهم عنوانبه یزندگ تیفیک از یتمندیرضا

 .است شده ارائه نهیزم نیا در ییهاشنهادیپ و راهکارها و
 

 نظری مبانی
 پایدار توسعة
 عبارت پایداری ةواژ کنونی معنای (.47 :1388 دهخدا،) است شده آورده ماندنی و بادوام معنای به ا،دهخد ةناملغت در پایداری

 اجتماعی، عوامل ةهم که دارد چندبعدی مفهومی ،پایدار توسعة (.134 :1382 سفالیی،) یابدمی تداوم آینده در آنچه از ستا

 زیست محیط جهانی کمیسیون سوی از رسمی طورهب ،مفهوم این .گیرددربرمی را شهر محیطی -کالبدی و فرهنگی اقتصادی،

 در و (2 :1388 محمودی،) شده توسعه عمومی ادبیات ةحوز وارد 1987 سال در 2لند برانت ونیکمیس به معروف 1توسعه و
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 یبرا آینده هاینسل توانایی اختنخطراندبه بدون را حال زمان نیازهای که است ایتوسعه ،پایدار توسعة :است آمده آن تعریف

 -اجتماعی) فراوان مؤثر عوامل میان پویا ةموازن هب دعوتی ،پایداری (.24 :1386 من،چپ) سازد برآورده نیازهایشان تأمین

 :1997 ،یونسکو) است بشر درخور زندگی کیفیت بهبود هدف با (شناختیروان و کالبدی محیطی،زیست اقتصادی، فرهنگی،

 فرهنگی و اجتماعی هایکاستی حذف وضعیت، بهبود اساس .است پیشرفت و وضعیت بهبود ،پایدار توسعة فرایند ةزمال (.14

 شماربه جوامع تمام فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی هایهماهنگی با متناسب تعادل پیشرفت، ةمحرک موتور و است جوامع

 ةلئمس -شودمی پرداخته آن به گسترده طوربه امروزه که -پایدار توسعة اصلی اهداف از یکی (.1389 مالیی، فرجی) رود می

 مفهومی ،پایدار توسعة ،الیوت نظر براساس .هاستآن زندگی کیفی سطح باالبردن طریق از افراد رضایت تأمین و زندگی کیفیت

 این در .گیرد می قرار نظر مد انسان گیزند کیفیت افزایش با همراه ،افراد رضایتمندی و نیازها مستمر تأمین ،آن در که است

 و دهندمی تشکیل را شهری ةجامع یک در زندگی پویایی ةشالود که است عواملی ةمجموع از متأثر ،زندگی کیفیت مفهوم،

  (.111 :1386 حبیب،) ندشومی آن پایداری موجب

 نیز و کنندمی زندگی فقر و نابرابری یطشرا در امروزه که کسانی برای زندگی کیفیت بهبود ،پایدار توسعة ادبیات در

 ایتوسعه و رشد مسیر ریزیپی مستلزم شوند،می افزوده بشری هایسکونتگاه به آتی هایسال طی که جمعیتی برای

 و فرهنگی -اجتماعی هاینابرابری اکولوژیکی، مسائل انسانی، جوامع توانمندسازی و سازیظرفیت ضمن که است

 کیفیت بهبود برای پایدار توسعة (.112 -111 ،همان) دهد قرار نظر مد همزمان را محیطی -لبدیکا مسائل و اقتصادی

 برقراری و مردم بر توسعه تمرکز ،پایدار توسعة که است معتقد بارتون .شودمی ایگسترده ابعاد شامل ،ساکنان زندگی

 افزایش یراستا در و دارد مختلفی ابعاد ایدارپ توسعة که کند می تأکید وی .است آینده و جاری های نسل برای عدالت

 اجتماعی، شرایط بهداشت، نظیر ابعادی بلکه است، مطرح اقتصادی های موفقیت مورددر توسعه تنها نه ،زندگی کیفیت

 توسعة تحقق راستای در کلی، طوربه (.15 :1380 عزیزی،) گیرد دربرمی نیز را زیست محیط کیفیت و زندگی کیفیت

 در .شود فراهم شهروندی رفاه بهبود و انسانی پایدار توسعة بسترسازی امکان تا شود فراهم شرایطی باید ریشه پایدار

 ،اجتماعی عدالت برقراری :کرد اشاره شهروندان زندگی کیفیت بر تأثیرگذار عوامل عنوانبه زیر موارد به توان می بستر این

 احیای و خانوادگی و اجتماعی های بنیان تقویت پذیری،مسئولیت و تعهد همچون اجتماعی همبستگی ساختارهای تقویت

 زیست محیط با هماهنگ اقلیمی طراحی شهر، کالبدی فرم و شهری هایتغییر ،(1391 بحرینی،) همگانی زیست محیط

 چ،لین) شهری خوانایی و شناختیییزیبا ادراک برای شهری فضای در ساختاری انتظام ایجاد ،(1380 شیعه،) انسانی

 و (129 -98: 1391 بحرینی،) شهروندی رضایت افزایش و شهری فضاهای از گیریبهره بهبود (34 -12 :1390

 .(90 -64: 1390 کالن،) شهری منظر و محیط بصری ساختار به بخشییکپارچگی

 

 رسمی غیر اسكان

 -اجتماعی ،اقتصادی محیطی،ستزی از اعم ،شهر وجودی ابعاد ةهم به توجه لزوم و شهری پایدار ةتوسع شدنمطرح با

 محققان و شده جدیدی مطالعاتی فاز وارد رسمی غیر هایسکونتگاه مشکل ،پایدار توسعة هایپایه عنوان به ...و کالبدی

 است ایپدیده رسمی، غیر اسکان .ندکنمی مطالعه شهرها در را رسمی غیر اسکان ةپدید کلی، دیدی با انسانی علوم

 از نازلی سطح با و شهرسازی رسمی ةبرنام و ساختمان مجوز بدون و خودرو شکلی به هاشهر مجاور یا درون که نابهنجار

 تجلی پدیده، این (.5 :1387 صرافی،) شودمی مشاهده شهر متداول بافت با مقایسه در زندگی کیفیت و کمیت

 در و ندارند جایی شهر ةشدریزیبرنامه و رسمی فضای در که است درآمدیکم اقشار سرپناه و مسکن نیاز نشدن برآورده

 نقاط یعضب و شهرها ةحاشی در نابسامان هایسکونتگاه برپایی به خود، توان از خارج قانونی هایمحدودیت از فرار

 از و زنندمی پاوتدس هویتیبی در که هستند شهری ةنیافتتوسعه هایمحله ءجز هاسکونتگاه این .پردازندمی شهری درون
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 اسکان .برندمی سربه نامطلوب شرایطی در شهری زیربنایی تسهیالت و عمومی خدمات بهداشت، سکونت، اشتغال، نظر

 ةدربار قضاوت مبنای و مردم عموم توجه مورد ،آن ظاهر و بیرونی وجه       معموال  و دارد درونی و بیرونی وجه دو ،رسمی غیر

 دلیلبه و دارند را میزبان ةجامع با ارتباط حداقل که کنند می اقامت مناطقی در ،وضعیت این در افراد .است پدیده این

 دارد وجود جدایی نوعی ،شهر اصلی ةمنطق و هاآن سکونت محل بین ،مالی توانایی نداشتن و اقتصادی نامطلوب وضعیت

 افراد روانی موقعیت نیز و فرهنگی -عیاجتما نظام با ،رسمی غیر اسکان درونی وجه (.218 :1385 نقدی، و صادقی)

 را فرد که گونه، برزخ است عالمی یا شرایط ،(1981) پارک رابرت عقیدةبه نشینی حاشیه وضعیت ،اساسبراین .است مرتبط

 و اجتماعی روابط آن، در که یابد می شرایطی در را خود وی و آورد درمی تعلیق حالت به فرهنگی و اجتماعی نظر از

 حالت ها،فرهنگ برخورد برابر در فردی چنین ،موارد اغلب در .است شده تزلزل دستخوش حدودی تا فرهنگی یهاارزش

 (.55 -54: 1383 ،عنبری و جمشیدیها) کند فعالیت جامعه متن در تواند نمی و دهد می نشان خود از گیری کناره

 از جدا اجتماعی رفتارهای) اجتماعی ،(نجارناه مسکن) کالبدی مختلف ابعاد در رسمی غیر یهاسکونتگاه ساکنان

 شماربه شهری ةجامع اقشار ترینمحروم از و شوندمی متمایز (درآمد و اشتغال هایویژگی) اقتصادی و (شهری ةجامع

 هاآسیب بروز .(16 :1387 یوسفی،حاج) است دفاعبی آسیب هرگونه برابر در ،شدید محرومیت همین اعتبار به که آیندمی

 حد تا را ساکنان زندگی سطح ،نواحی این در ...و محیطیزیست اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، فراوان هاینابسامانی و

 با را ساکنان رضایتمندی و زندگی کیفیت افزایش یعنی ،پایدار توسعة هدف ترینمهم و است داده کاهش توجهی شایان

 الینحل معضلی به رسمی غیر اسکان موجود، شرایط بهبود و رتقاا بدون رسدمی نظر به .است ساخته روهروب جدی تهدید

 توسعة آشیل هایپاشنه از یکی ،نشینیحاشیه ،درواقع (.6 :1387 صرافی،) شد خواهد تبدیل شهری پایدار توسعة مقابل در

 تمامی در هانتگاهسکو این ساماندهی ضرورت ،اساسبراین و (219 :1385 ،نقدی و صادقی) رودمی شماربه شهری پایدار

 با را خانوارها زندگی سطح تدریجی یارتقا تا است تدابیری اتخاذ نیازمند شهری مدیریت ،نظر این از .است مشهود ابعاد

 .دکن پیگیری هاآن روانی و محیطیزیست کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، وضعیت بهبود

 

 زندگی کیفیت مفهوم

 کیفیت به آن از که است انسان زندگی مسائل از ایحوزه ،کرده جلب خود به را ادیزی توجه امروزه که مفاهیمی از یکی

 یا فردی شادمانی را کیفیت این (1985) کارتر .است شده ارائه متعددی تعاریف ،زندگی کیفیت از .شودمی تعبیر زندگی

 را کلی خرسندی که -نامحسوس و محسوس فاکتورهای دیگر همچنین و امیال و نیازها ،محیط و زندگی از رضایتمندی

 در شرکت امیال، و هاخواسته نیازها، تأمین برای ضروری منابع نشتدا معنای به زندگی کیفیت .ددانمی -دکنمی تعیین

 زندگی کیفیت کلی، بیان در (.1389 مالئی، فرجی) است دیگران و خود بین رضایتمندی ةمقایس و باوریخود ها،فعالیت

 کیفیت میزان (.66 :1388 لطفی،) شودمی مربوط مردم زندگی در کمتر یا بیشتر رضایتمندی یا یابیکام هایلفهمؤ به

 کلی هایویژگی ةدهندنشان و شودمی باز انسان اساسی نیازهای به هاسکونتگاه جوابگویی میزان به ،شهری زندگی

 نیازهای شدنبرآورده میزان سنجش برای معیاری عنوان به که است ناحیه یک در محیط فرهنگی و کالبدی اجتماعی،

 حد تا ،زندگی کیفیت که باورند این بر محققان از بسیاری (.4 :1389 عظیمی،) رودمی کاربه افراد مادی و روانی روحی،

 تعریف یک نبود .شودمی تعیین ...و رضایت شادکامی، ،هاانتظار آرزوها، مانند شخصی زندگی از هاییجنبه با زیادی

 جایهب نیز زندگی از رضایتمندی و زندگی سطح رفاه، نظیر هاییواژه از گاه که است شده موجب مفهوم، این از ندارداستا

 مفهوم به ،بسیاری شهری ریزیبرنامه هایپروژه و هاگزارش در (.67 :1388 لطفی،) شود استفاده زندگی کیفیت ةواژ

 ،(1991) کاتر و دیویدسن ،(1987) مایرز ،(1975) کالمک چون بسیاری محققان .است شده اشاره شهری زندگی کیفیت

 مرور و بررسی را زندگی کیفیت ادبیات ،(2001) اتالک و سرورتراک و (1997) ساهه و دینر ،(1991) ایدی و اوبرین
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 این براساس .شود شناخته رسمیت به زندگی کیفیت از جامع و اپرمعن تعریفی باید که دارند موافقت مورد این در و اندکرده

 کیفیت ،عبارتیبه .دارد محیطی بعد یک و شناختیروان بعد یک یعنی ،پیوسته و مرتبط بعد دو زندگی کیفیت ،تعریف

 محققان ذهنی، رویکرد در .است عینی و ذهنی وجه دو در معنوی و مادی اساسی نیازهای تأمین به معطوف ،زندگی

 از ،رویکرد این در .انددهورزی تأکید ذهنی هایمعرف بر و اندکرده توجه انشزندگی از افراد ذهنی تجارب به بیشتر

 و زندگی عینی شرایط بر ،عینی رویکرد در .شودمی یاد سنجش اصلی هایمعرف عنوان به خوشبختی و رضایتمندی

  .است یزندگ ةاولی نیازهای ارضای گرو در افراد زندگی کیفیت و است شده تأکید آن هب طومرب هایمعرف

 که هاییآن :اندتعامل در فرایندها و اجزا از بنیادی سری دو ،زندگی کیفیت تعیین در که معتقدند نیز یونگ و سنگری

 از جزئی که هاآن و کنندمی ایجاد را کامروایی یا رضایتمندی احساس یک و اندوابسته داخلی شناختیروان فرایند یک به

 و رفاه شخصی، و انفرادی زندگی کیفیت به مربوط ،اول بعد .انگیزندبرمی را داخلی اییندهافر و هستند بیرونی شرایط

 زندگی کیفیت شهری، زندگی کیفیت هب مربوط عوامل ،دوم بعد و است زندگی از رضایت یا درونی و ذهنی خوشبختی

 در شدهانجام هایپژوهش مرور با (.183 :2002 ،ماسام) گیرددربرمی را محیطی زندگی کیفیت و مکان کیفیت اجتماعی،

 سوی از دارد، مختلفی اجزای زندگی کیفیت که لهئمس این که شودمی دیده وضوحبه ،شهری زندگی کیفیت ةزمین

 مثابهبه را شهری زندگی کیفیت مختلف ابعاد زندگی، کیفیت ةزمین در اخیر هایپژوهش در .است شده تأیید پژوهشگران

 زندگی کیفیت مفهوم که است آمده وجودهب دیدگاه این دیگر عبارتبه .گیرندمی درنظر شهری رپایدا ةتوسع مختلف ابعاد

 از صحبت ،درواقع .شودمی برده کاربه هم جایبه حتی و رددا زیادی بسیار همگرایی ،شهری پایدار ةتوسع با شهری

 مطرح شهری پایدار ةتوسع بحث وقتی نینهمچ .یستن معنادار شهری پایدار ةتوسع به توجه بدون ،شهری زندگی کیفیت

 برای .(71 :1388 لطفی،) شودمی پدیدار و کندمی پیدا موضوعیت نیز شهری زندگی کیفیت مفهوم خودخودبه شود،می

 ابعاد به مربوط ینظر یهاپژوهش و نوشتارها یبررس هب ،پژوهش ةمحدود در ینظر چارچوب و یهپا مدل یریگشکل

 است. دهش ارائه درادامه که شده پرداخته آن بر ثرؤم یاحتمال یرهایمتغ و یزندگ یفیتک

 

 مختلف هایپژوهش در زندگی کیفیت سنجش برای استفاده مورد هایشاخص

 که ینیپا به باال از مدل :است شده پیشنهاد متغیرها دیگر و زندگی کیفیت بین ارتباط توضیح برای معروف مدل دو

 ینیپا از مدل و شودمی افراد زندگی در معینی هاینتیجه بروز موجب که است ثابتی ویژگی ،زندگی کیفیت ،آن براساس

 ،حاضر پژوهش در (.73 :1994 ،اوانس) ندگذارمی ثیرأت افراد زندگی کیفیت بر خاصی متغیرهای است معتقد که باال به

 افراد زندگی کیفیت میزان بر مختلفی هایمتغیر که لهئمس این و است گرفته قرار هابررسی مبنای باال به پایین مدل

 آن سنجش برای ،دارد ذهنی و عینی ابعاد ،کیفیت مفهوم که طورهمان .است قبول مورد فرضپیش یک عنوان به ثرند،ؤم

 شده،ساخته محیط ملموس هایجنبه که عینی هایشاخص نخست، :است الزم هاشاخص از مجزا      کامال  نوع دو نیز

 هایفضا مسکن، امکانات مانند ؛کنندمی توصیف را افراد زندگی هایمحیط و اقتصادی و اجتماعی ةحوز طبیعی، محیط

 ةجنب یک از رضایتمندی و افراد رفاه حس از گیریاندازه قابل بیان یک که ذهنی هایشاخص دوم، و خصوصی و عمومی

 امکان مانند روند؛می شماربه اطرافشان یطمح از مردم ارزیابی و درک هایشیوه ةکنندتوصیف و اندزندگی از خاص

 کیفیت درمورد خود هایپژوهش در محققان (.121 :2002 ،ماسام) محیط زیبایی ادراک یا اجتماعی روابط برقراری

 سنجش برای که هاییشاخص اما ؛اندکرده انتخاب زندگی کیفیت مختلف ابعاد عنوان به را یمشابه اجزای ،شهری زندگی

 زندگی کیفیت ةزمین در مختلف هایپژوهش در که را ابعادی زیر جدول .است متفاوت ،شده گرفته رنظرد اجزا این

 .دهدمی نشان است، شده انتخاب شهری زندگی کیفیت مختلف هایجنبه عنوان به شهری،
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 مختلف هایپژوهش در شهری زندگی کیفیت هایجنبه .1 جدول

 مختلف هایپژوهش در اررفتهکهب شهری زندگی کیفیت هایجنبه منبع

Liu  (1976)  آموزش .5 اجتماع، .4 زیست، محیط .3 سیاست، .2 اقتصاد، .1 

Boyer and Savageau 
(1981)  

 ،هنر .7 آموزش، .6 ونقل،حمل. 5 جرم،. 4 ،بهداشت و زیست محیط. 3 ،مسکن. 2 وهوا،آب .1

 اقتصاد. 9 ،تفریح. 8

Blomquist et al  (1988)  

Stover and Leven  (1992)  

  جرم، .6 باد، سرعت .5 رطوبت، .4 سرد، روزهای تعداد .3 گرم، روزهای تعداد .2 جوی، نزوالت .1

 زاید مواد .8 شاگرد، به معلم نسبت .7

Sufian  (1993)  
  ارتباطات، .5 مسکن، استاندارد .4 زندگی، فضای .3 خوراک، ةهزین .2 عمومی، امنیت .1

 پاک هوای .10 ترافیک، جریان .9 آرامش، .8 عمومی، اشتبهد .7 آموزش، .6

Human Dev. Index 
(UNDP، 1994) 

 خرید قدرت متوسط .3 بزرگساالن، سوادیبی نرخ .2 زندگی، به امید .1

Protassenko  (1997)  ماهانه خوراک مخارج .3 درآمد، توزیع .2 شخص، هر ةماهان درآمد .1 

 343: 2001 ،آلنگین: منبع
 

 اند،داده انجام پورتو شهر در شهری زندگی کیفیت بر نظارت منظوربه که پژوهشی در نیز (2007) مارتینز و توسناس

  :اندکرده تعریف را زیر هایجنبه ،شهری زندگی کیفیت برای
 

  مارتینز و سانتس نظر زا شهری زندگی کیفیت .2 جدول

 زیرمعیارها زندگی کیفیت ابعاد

 اجتماعی هایناهنجاری ایمنی، بهداشت، فرهنگی، ساختار زش،آمو جمعیت، جامعه

 اساسی هایزیرساخت هوا، کیفیت صدا، وهوا،آب سبز، فضاهای زیست محیط

 پویایی، و تحرک درمانی، و اجتماعی تسهیالت آموزشی، تسهیالت ورزشی، تسهیالت اجتماعی، تسهیالت اجتماعی کاالهای وضعیت

 فروشیخرده

 اقتصادی مسمکانی مسکن، بازار و کار بازار هزینه، و درآمد دیاقتصا وضعیت

 418: 2007 ،سانتوس: منبع

 

 فردی، زندگی کیفیت ةالزم وی، نظربه .است دهکر بررسی جمعی و فردی ابعاد در را زندگی کیفیت نیز فیلیپس

 بعد در وی .است شهروندان اعیاجتم هایخواسته برآوردن برای مادی منابع از برخورداری و اساسی نیازهای تأمین

 و شکوفایی و رشد زندگی، در مندیهدف رضایتمندی، شامل ،ذهنی رفاه افزایش در عمل استقالل داشتن به فردی،

 اجتماعی، و فیزیکی محیط پایداری و ثبات بر ،جمعی بعد در و است کرده اشاره اجتماعی هایفعالیت در گسترده مشارکت

 ،نقدی و صادقی) دارد تأکید طلبیبرابری و اجتماعی عدالت اعتماد، هنجارها، گسترده، روابط یکپارچگی، مدنی، انسجام

 شهرها این در زندگی کیفیت برای بعد شش آمریکایی، شهرهای درمورد (1976) اشنایدر پژوهش بقاطم (.218 :1385

 بهداشت و زیست محیط درآمد، آموزش، رکت،مشا اجتماعی، هاینابسامانی :از نداعبارت ابعاد نای .است شده گرفته درنظر

 کیفیت سنجش برای بعد پنج (،1993) تورنتو در سالم شهر ةپروژ عنوان با پژوهشی در طورهمین (.123 :2002 ،ماسام)

 ایمنی و ونقلحمل جامعه، بهداشت زیست، محیط اقتصادی، حیات :از نداعبارت ابعاد این .است شده گرفته درنظر زندگی

 زندگی کیفیت به چندجانبه رویکردی عنوان با پژوهشی در (2001) همکاران و آلنگین (.198 :2000 ،سیتی هلثی)

 بررسی و سنجش در پژوهش این رویکرد (.354 :2001 ،آلنگین) دندکر بررسی استانبول شهر در را مفهوم این ،شهری

 ابعاد ،فراوان هایمطالعه از پس ،پژوهش این در .است بوده عینی هایشاخص از استفاده با ،شهری زندگی کیفیت

 :است هشد گرفته درنظر زیر عوامل شامل ،زندگی کیفیت سنجش
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 استانبول در شهری زندگی کیفیت ابعاد .3 جدول

 شاخص هایمعرف زندگی کیفیت هایشاخص

 شهری هایزیرساخت و خدمات تفریحی، مناطق سبز، مناطق تراکم، مسکن، نوع ها،ساختمان ترتیب فیزیکی محیط کیفیت

 فرهنگی هایفعالیت بهداشتی، خدمات میزان آموزشی، خدمات ةهزین آموزشی، خدمات میزان اجتماعی محیط کیفیت

 مسکن ةهزین بخش،رضایت کار یافتن فرصت زندگی، ةهزین اقتصادی محیط کیفیت

 موجود عناصر همخوانی عی،طبی محیط بصری شرایط مصنوع، محیط زیبایی و بصری شرایط بصری محیط کیفیت

 366: 2001 آلنگین،: منبع
 

 مفهوم بودنچندبعدی به توجه با لهئمس این .شمارندبی شهری زندگی کیفیت هایپژوهش در استفاده مورد هایشاخص

 از خاص بعد یک اهمیت و بزرگی شاخص، هر که شودمی فرض کلی طوربه .است بدیهی امری ،شهری زندگی کیفیت

 ابعاد یا اجزا از ایمجموعه به انتومی را شهری زندگی کیفیت ،اساسبراین .کندمی منعکس را شهری ندگیز کیفیت

 .یدآیم دستهب شهری زندگی کیفیت برای کلی امتیاز یا ارزش یک شوند، ترکیب درستیبه اجزا این اگر .دکر تفکیک
 

 رضایتمندی

 به ،افراد از بسیاری .کنندمی تأکید زندگی کیفیت سنجش شاخص فیدترینم عنوان به رضایت ةمقول بر شماریبی هایپژوهش

 کمتری تمایل که را محلی باید ،دالیل سایر یا اقتصادی دالیل به ،بنابراین و دارند تمایل ،باشند داشته توانندنمی که چیزهایی

 -355: 1388 گیفورد،) کنیممی رضایت احساس م،کنی انتخاب توانیممی ،داریم تمایل که را آنچه وقتی .برگزینند ،دارند آن به

 با ،شخص که ترتیببدین .اندکرده توصیف ادراکی دیدگاه با را افراد رضایتمندی میزان درک مراحل محققان، از یعضب (.360

 :2001 ،میشلسون) کندمی یابیارز را خویش زندگی کیفیت فعلی شرایط دارد، که آرزوهایی و نیازها از ایمجموعه به توجه

 و (زندگی ةمرحل و اجتماعی ةطبق همچون) فردی هایویژگی هردو از ایمجموعه ،شخص هایآرمان و نیازها (.360 -355

 و نیازها برای فرد که باشد چیزی همان با نزدیک سازگاری در فعلی شرایط چنانچه .است فرد بر گذارتأثیر فرهنگی معیارهای

 (.54 :1388 ،دیگران و رفیعیان) شودمی حاصل رضایتمندی است، کرده تعریف هایشآرمان

 ،پژوهشگران میان در (.2006 ،هوکاو) است سکونتی رضایتمندی به مربوط ،زندگی از رضایتمندی ةحوز از بخشی

 شده بررسی (1997) آراگونز و آمیرگو سوی از فتاریر دیدگاه از آن بر گذارتأثیر عوامل و سکونتی نواحی از رضایت میزان

 .کنند شناسایی ،دارد معناداری ارتباط سکونتی رضایتمندی ةدرج با که را رفتاری هایمدل تا دندرک سعی هاآن .است

 بیشتری رضایت ،دیگران با مقایسه در بودند،ن خانه شرایط بهبود و اصالح درصدد که ساکنانی داد نشان کار این نتایج

 با) سکونتی رضایتمندی با ،هاهمسایه با مکرر هایمالقات و همسایگی واحد هایفعالیت در کتشر همچنین .داشتند

 1969 سال در مارانز و لنسینگ که ایمطالعه در (.57 -47: 1997 ،آراگونز و آمیرگو) است داشته رابطه (باالیی رصدد

 با محیط :شد تعریف چنین و دش مطرح حیطیم کیفیت میزان سنجش اصلی معیارهای از یکی ،رضایتمندی دادند، انجام

 به باشد، نمادین یا اجتماعی فیزیکی، است ممکن که هاییویژگی طریق از را رضایتمندی و رفاه احساس باال، کیفیت

 نظری رویکرد دو ،زندگی از رضایت متغیر به نگاه در (.199 -195: 1989 ،مارانز و لنسینگ) کندمی منتقل جمعیتش

 رضایت به ،دوم رویکرد و شودمی گرفته درنظر چندبعدی ایسازه ةمثاببه زندگی از رضایت ،نخست رویکرد در :دارد وجود

 که است ایسازه ،زندگی از رضایت ،نخست رویکرد در (.87 :1389 قهرمان،) نگردمی بسیط متغیر یک مثابهبه زندگی از

 پرسش ،زندگی متفاوت هایحوزه درمورد ابتدا ،رویکرد این رد .است حاکم بسیاری تنوع ،آن ابعاد در و دارد بعد چند

 ابعاد ،4 جدول در .(89 همان،) شود حاصل زندگی از رضایتمندی تا شودمی پرداخته هاآن جمع به ،درنهایت و شود می

 ،اول پژوهش پنج در ،شودمی مالحظه طورکههمان .است شده آوریگرد مختلف هایپژوهش در زندگی از رضایتمندی

  .است متنوع مفاهیم جنس از رضایت ،آخر مورد دو در و است رضایت جنس از زندگی، از رضایت ابعاد
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  چندبعدی ایسازه ةمثاببه ،زندگی کیفیت از رضایتمندی ابعاد تعیین .4 جدول

 زندگی از رضایتمندی ابعاد منبع

 تندرستی از رضایت و شغل از رضایت ن،مسک از رضایت خانوادگی، زندگی از رضایت  (1375) نایبی

 کار محیط از رضایت زندگی، محیط از رضایت خانواده، از رضایت دوستان، از رضایت خود، از رضایت  (1382) عظیمی

 درآمد از ترضای همسایگان، و دیگران اجتماعی روابط از رضایت فرزند، و همسر از رضایت خانوادگی، زندگی از رضایت  (1383) علیخواه

 دیگران و اباذری

(1383)  

 سیاسی و اجتماعی رضایت فردی، رضایت مالی، رضایت

 شکیبایی و قدم ثبات داشتن،مثبت نگاه و شادبودن آرزوها، با یافتهدست اهداف میان تناسب زندگی، به رغبت  (1969) ادامز

 فراغت اوقات از ترضای اشتغال، از رضایت ازدواج، از رضایت  (1977) محسنی

Turksrer  آرزوها شدنوردهآبر ،زندگی از هاانتظار سطح  (2000) 

 نگارندگان: منبع
 

 استفاده آن سنجش برای متعددی هایگویه از هاپژوهش در اگر و است ابعاد بدون زندگی از رضایت ،دوم درویکر در

 استفاده گویه یک از سنجش برای ها،ژوهشپ یعضب در هرچند است؛ آن سنجش سطح یارتقا ،محقق قصد است، شده

 میزان که است شده خواسته فرد خود از مستقیم طوربه ،زندگی از رضایت سنجش برای پژوهشی، اثر یک در .است شده

 راضی خود زندگی از کلی طوربه آیا» :بزند عالمت لیکرت ایچندگزینه طیف یک قالب در را خود زندگی از رضایت

 کاربه را «زندگی از رضایت» عبارت ،خود رضایت سنجش برای محقق پژوهش، این در (.259 :1380 محسنی،) «؟هستید

 مد،آدر چون مختلفی ابعاد از فرد رضایت مجموع بازتاب را زندگی کل از رضایت خود، پژوهش در اینگلهارت رونالد .بردمی

 تلقی دیگر ةواژ هر از ترگویا را رضایت ةواژ ،سازیگویه در نیز او اما داند،می خانوادگی زندگی و فراغت شغل، مسکن،

 لیکرت طیف قالب در گویه و معرف پنج ،زندگی از رضایت سنجش رایب دیگر اینمونه در (.247 :1384 اینگلهارت،) کند می

 هیچ ،مده ادامه امزندگی به باشد قرار اگر .خشنودم امزندگی در من :از نداعبارت هاگزینه این از یعضب .است شده استفاده

 ابعاد بدون را رضایت ،محقق که است مشخص نیز اینجا در (.324-322 :2001 ،الکلند) داد نخواهم تغییر را چیزی

 زندگی کنونی وضعیت از ،مستقیم صورتبه محقق که شودمی همشاهد دیگر هایپژوهش از بسیاری در .است دانسته می

 .(42: 2001 مکینتاش،) است نکرده مطرح یپرسش تکبهتک صورتبه ،زندگی متفاوت هایحوزه از و کرده شپرس پاسخگو

 در رسدمی نظر به ،بنابراین ؛(37 :2001) «است اشزندگی از فرد کلی رضایت زندگی، از رضایت» ،مکینتاش نظر براساس

 رضایت میزان ،هاآن ارزیابی با و شود پرداخته فرد وناگونگ هایتحال ةدربار پرسش به است بهتر ،زندگی کیفیت از پرسش

 و است کلی و مستقل موضوعی ،دوم رویکرد به توجه با رضایتمندی ،حاضر پژوهش در .آید دستبه اشزندگی از فرد کلی

 کیفیت لفمخت ابعاد تأثیر ،تحال این در .شودمی پرسش ساکنان زندگی کنونی وضعیت از مستقیم طوربه ،آن تعیین در

  .است متغیر دو این میان ةرابط نوع تعیین نیازمند و یستن روشن و قطعی ایهمسئل ساکنان، رضایتمندی بر زندگی
 

 متغیرها تعریف
 پژوهش مستقل یمتغیرها

 ،آن از استفاده با که است هاییشاخص انتخاب سپس و آن ابعاد انتخاب ،زندگی کیفیت سنجش راستای در گام اولین

 کارهب زمان طول در هاییپدیده و یندهاافر هایتغییر ارزیابی رایب هاشاخص .دشو یدهسنج زندگی کیفیت مختلف ابعاد

 ،متخصصان از هریک که است آن بیانگر هاپژوهش (.211 :2004 ،واینر) است دشوار هاآن مستقیم سنجیدن که رودمی

 و تعیین برای ،حاضر پژوهش در .اندبرده کاربه را فیمختل هایشاخص ،زندگی کیفیت سنجش یا گیریاندازه برای

 هایگیژوی و ساختار درنظرگرفتن و زمینه این در گرفتهصورت هایپژوهش به توجه با ،زندگی کیفیت ابعاد سنجش

 و عینی هایجنبه به اشاره که -عینی هایشاخص از ،شهری پایدار توسعة مفاهیم نیز و رسمی غیر هایسکونتگاه خاص



 105 ...رضایتمندی میزان بر مؤثر زندگی کیفیت هایشاخص بررسی

 

 :از نداعبارت هاشاخص این .است شده گرفته بهره -نداتعریف بلقا ،مختلف ابعاد در و رنددا زندگی لمس قابل

 مقیاس در هاشاخص انتخاب که است ذکر شایان .1شناختیزیبایی و محیطیزیست کالبدی، اجتماعی، های شاخص

 گیریاندازه قابلیت افزایش منظوربه .است بوده نظر مد هاآن گیریاندازه امکان و است گرفته صورت شدهانجام پژوهش

 معرف سه با ،اجتماعی شاخص کهطوریبه .است هشد تعیین نیز مشخصی هایمعرف هاآن از یکهر برای ها،شاخص

 امنیت معرف سه از ،محیطیزیست شاخص بررسی برای .است هشد بررسی اجتماعی امنیت و مشارکت ،همبستگی

 شاخص سنجش برای .است آمده میان به پرسش ،فراغت اوقات گذران فضاهای وجود و محیطی بهداشت ،محیطی

 و هشد استفاده ساختمانی تراکم نیز و قدمت ،مصالح نوع ،هاساختمان کالبدی -فضایی سازماندهی معرف سه از ،کالبدی

 نمادین سیمای و کالبدی سیمای محیطی،زیست سیمای معرف سه از گیریبهره با ،شناختیزیبایی شاخص سنجش

 هایگویه نیز و هاآن هب طومرب هایمعرف زندگی، کیفیت ابعاد و هاشاخص ،5 جدول در .است هگرفت صورت محیط

 .است شده گردآوری معرف، هر سنجش برای شدهمطرح

 
 هاآن به مربوط هایگویه و پژوهش مستقل متغیرهای تعریف .5 جدول

 هایشاخص
 زندگی کیفیت

  هاگویه سنجش هایمعرف

 اجتماعی

 با وآمدرفت و ارتباط برقراری به تمایل ها،آن هایمشکل و هاهمسایه قبال در مسئولیت احساس اجتماعی همبستگی (الف
 همسایگان و هاخانواده میان صمیمانه روابط وجود ها،همسایه

 در مشارکت یکدیگر، هایدیدگاه برای شدنقائل میتاه و محله درمورد گیریتصمیم در مشارکت اجتماعی مشارکت (ب
 گروهی کار ةروحی داشتن ها،عزاداری و آیینی هایجشن دادنترتیب

 آزار نکردنایجاد) کوچه در کردنبازی هنگامبه کودکان امنیت اضطراری، موارد در پلیس به دسترسی اجتماعی امنیت (ج
 ساکنان میان کشمکش و نزاع نبود تاریکی، در و شب هنگامبه وآمدرفت امنیت (،هاآن برای اذیت و

 کالبدی

 کالبدی دهیسازمان (الف
 هاساختمان فضایی

-فعالیت انجام امکان ،افراد تعداد و هااتاق تعداد تناسب خانوار، تعداد با متناسب مسکن مناسب ابعاد

 خانه فضای در (...و کارکردن کودکان، کردنبازی خوابیدن، خوردن،) مختلف های
 نوع و ساختمان عمر (ب

 مصالح
 و اول دست مصالح از استفاده برف، و باران چون جوی نزوالت برابر در کاررفتهبه مصالح ایمنی

 مناسب کیفیت با بادوام و نوساز هایخانه وجود ،وسازساخت در استاندارد
 در خصوصی فضاهای به اشراف شلوغی، و جمعیت یشافزا فشرده،همبه ساختمانی هایتوده وجود ساختمانی تراکم (ج

 بصری هایمزاحمت و هاساختمان

 محیطیزیست

 محیطی ایمنی تمهیدات وجود زمین، رانش و زلزله و سیل مانند طبیعی هایخطر برابر در مقاومت محیطی ایمنی (الف
 دارشیب اراضی در هاخانه نساختن تند، هایشیب و هاپرتگاه اطراف در ایمن هایپله و گاردریل مانند

 سیالب حریم در مسکونی هایخانه قرارنگرفتن ،خطرناک و

 و پسماندها و هازباله دفع آن، آلودگی از جلوگیری و محیط پاکیزگی و نظافت به اهمیت محیطی بهداشت (ب
 آب منابع نبودنآلوده زباله، دفع جایگاه وجود خانگی، های فاضالب

 قاتاو گذران فضاهای (ج
 فراغت

 فضاهای بستر در الزم تجهیزات با هاییپارک وجود فراغت، اوقات گذراندن برای سبز فضاهای وجود
 عمومی سبز فضاهای از گیریبهره با مناسب هایسرگرمی داشتن سبز،

 شناختیزیبایی

 دنبو و هابدنه بودنیکدست ،بناها خوشایندبودن و زیبا ها،خانه نمای در کاررفتهبه مصالح تناسب کالبدی سیمای (الف
 ساختمانی هایفرم کارگیریبه در هماهنگی ،ناهماهنگ عناصر

 سیمای (ب
 محیطی زیست

 از سبز فضای و درختان به رسیدگی سبز، و طبیعی عناصر وجود نظر از محیط خوشایندبودن و زیبا
 گیاه و گل کاشت و هادرخت دنکرهرس طریق

 یادماندنیبه تصویری ایجاد در محیط عناصر و اشیا نقش هویت، ایجاد برای محلی هایشناسه وجود محیط ننمادی سیمای (ج
 نقش آن، به مجدد بازگشت به تمایل در محیط عناصر و اشیا نقش ذهن، در خوش ایخاطره و

 آن با عاطفی ةرابط برقراری و دلبستگی ایجاد در محیط

 نگارندگان: منبع

 

 زندگی از رضایت :پژوهش ةوابست متغیر

 حس از گیریاندازه قابل بیانی که هاییمعرف از ذهنی، شاخص یک عنوان به زندگی کیفیت از رضایتمندی سنجش برای

                                                                                                                                                                          
 معیشت و درآمد نوع و اقتصاد بحث دنبومفصل به توجه با. است اقتصاد دارد، توجهی شایان تأثیر رسمی، غیر هایسکونتگاه ساکنان زندگی کیفیت بر که دیگری عامل .1

 .است شده ارزیابی صوری روایی از استفاده با هاپرسش روایی. شد خواهد پرداخته نواحی این در اقتصاد مقولة به دیگری فرصت در مناطق، این در خانوار
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 از رضایت سنجش برای حاضر پژوهش در (.121 :2002 ،ماسام) شودمی گرفته بهره ،دارند خویش زندگی از فرد رضایت

 1:است شده گرفته درنظر زیر هایمعرف ،وابسته متغیر عنوان به زندگی

 
 آن هایگویه و پژوهش ةوابست متغیر تعریف .6 جدول

 هاگویه زندگی کیفیت از رضایتمندی هایمعرف

 .کنممی مقاومت مشکالت مقابل در و دارم دوست را کردنزندگی زندگی به عالقه

 .خوشحالم و پندارممی خوشبخت را خود خوشبختی احساس

 .رسید خواهم خود آرزوهای به و هستم پیشرفتروبه زندگی در کنممی احساس آرزوها به سیدنر امکان

 .دارم اختیار در ،باشم داشته دارم دوست که را چیزهایی زندگی در رفاه

 .است من زندگی هایسال بهترین ،ایام این زندگی از لذت

 .کرد خواهم حفظ را امزندگی موجود شرایط ثبات به تمایل

 

 پژوهش مفهومی مدل

 چهار با زندگی کیفیت ،شودمی مالحظه چنانکه .دهدمی نشان تجربی مدل قالب در را پژوهش متغیرهای بین روابط 1 نمودار

 .است شده گرفته بهره معرف شش از نیز زندگی کیفیت از رضایتمندی سنجش برای .دشومی بررسی معرف دوازده و شاخص

 

 پژوهش روش

 پرسشنامه طریق از اطالعات آوریجمع. است شده استفاده پیمایش روش از آن انجام در و است یکم پژوهش روش

 مرکز آمار براساس که است شمالی فرحزاد رسمی غیر سکونتگاه ساکنان پژوهش، آماری جامعة .است گرفته انجام

 آمده دستبه نفر 110 نمونه، حجم ،2کوکران رابطة از استفاده با و داشته خانوار 1050 ،1388 سال در محله، بهداشت

 «زندگی کیفیت از رضایتمندی» پژوهش، این در. شد انجام ساده تصادفی صورتبه آماری، جامعة از بردارینمونه. است

 مستقل هایمتغیر عنوان به «شناختیزیبایی و محیطیزیست کالبدی، اجتماعی،» هایشاخص و وابسته متغیر عنوان به

 آن براساس پرسشنامه و شد گرفته درنظر معرف سه شاخص هر برای ها،شاخص سنجش برای. ندشد گرفته درنظر

 از ساکنان رضایتمندی نیز و نظر مورد محدودة در زندگی کیفیت ابعاد بر ناظر سؤال 30 حاوی هاپرسشنامه. شد تنظیم

 و کم متوسط، زیاد، زیاد، خیلی دستة پنج به هاپاسخ و شدند طراحی لیکرت طیف براساس هاسؤال. است زندگی کیفیت

 مفهوم، هر هایگویه روش، این در. شد استفاده صوری اعتبار از پژوهش، ابزار روایی برآورد برای 3.شدند تقسیم کم خیلی

 برای هاگویه از منسجم طیفی سر بر هاآن نظر توافق و اجماع. گرفت قرار متخصصان و نظرانصاحب و استادان اختیار در

 کرونباخ آلفای تکنیک از پژوهش، پایایی برآورد برای. شد منجر پژوهش ابزار صوری اعتبار به مفهوم، هر شسنج

. است شده داده نشان 1 جدول در جداگانه صورتبه قلمرو هر برای آن مقادیر که( 151: 1389 ساروخانی،) شد استفاده

 در هاسازه پایایی احراز برای الزم دقت که گفت نتوامی. است مطلوب عددی متغیر، هر برای شدهمحاسبه آلفای

 .دارند درونی همبستگی یکدیگر با متغیرها سنجش برای هاگویه و شده گرفته کاربه پرسشنامه

                                                                                                                                                                          
 .است شده ارزیابی صوری روایی از استفاده با هاپرسش روایی. 1

n. است z=1.96 و p=q=0.5 جامعه، حجم با برابرn  درصد، 95 با برابر نانیاطم بیضر که ییجا. 2 =
Nz2pq

Nd2+z2pq
   

 صورتبه را گیریاندازه مورد پدیدة از خاصی هایحالت هاگویه این. شودمی ساخته -است شده تدوین خاصی ترتیببه که -هاگویه از منظم ایمجموعه از مقیاس، این. 3
-بندیدرجه مقیاس یک در هاعبارت این از هریک با را خود موافقت میزان دهندهپاسخ. کندمی گیریاندازه دارد، مساوی هایفاصله گیری،اندازه ارزش لحاظ از که هاییگویه

 در را آزمودنی نمرة ها،ارزش این عددی جمع حاصل و شوندمی ارزشگذاری عددی نظر از هاگویه از هریک سپس. دهدمی نشان -است درجه پنج تا یک از       معموال  که -شده
.دهدمی دستبه مقیاس این
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  پژوهش مفهومی مدل .1 نمودار

 گاننگارند :منبع

 

  پژوهش متغیرهای پایایی بررسی .7 جدول

 کرونباخ یلفاآ گویه تعداد متغیر عنوان متغیر نوع

 86/0 10 اجتماعی مستقل متغیر

 79/0 11 کالبدی

 88/0 12 محیطیزیست

 81/0 10 یختشنازیبایی

 74/0 6 زندگی کیفیت از رضایتمندی وابسته متغیر

 نگارندگان: منبع                          

 

 پژوهش قلمرو و محدوده

 از 9 ةناحی تهران، غربی شمال در که است تهران شهر رسمی غیر هایاجتماع از یکی ،فرحزاد رسمی غیر سکونتگاه

 به شرق از آزادی، خیابان به جنوب از شهر، قانونی ةمحدود به شمال از ،تهران شهر 2 ةمنطق .است شده واقع 2 ةمنطق

 محدود فرحزاد مسیل و اصفهانی اشرفی بلوار جناح، محمدعلی بزرگراه به غرب از و درکه مسیل و چمران بزرگراه

 در فرحزاد (.1 :1389 ند،سراو مشاور) دارد نفر 606،734 بر بالغ جمعیتی و است هکتار 4763 منطقه این وسعت .شود می

 تراکم براساس شمالی فرحزاد .شودمی تقسیم جنوبی و شمالی بخش دو به و است شده واقع 2 ةمنطق بخش ترینشمالی

 5/7 ،مقدار این از .است هکتار 5/18 با برابر ،فرحزاد ةمحل از 1 ةمحدود وسعت .است محدوده چهار از متشکل ،یجمعیت

 خالص تراکم .است نشده انجام هاآن در وسازیساخت گونههیچ که است هاییزمین و یربا اراضی به مربوط هکتار

 (.58 همان،) است هکتار در نفر 5/261 ،آن در مسکونی ناخالص تراکم و هکتار در نفر 8/616 ،محدوده این در مسکونی

 5/3 تقریبی مساحت که است 1 ةدمحدو در واقع شمالی، فرحزاد رسمی غیر سکونتگاه بر منطبق ،پژوهش مکانی ةمحدود

 دهکر رشد سرعتبه و گرفته شکل آن شمالی قسمت در شهری،درون روستایی صورتبه 1360 سال در و دارد یهکتار

 ارتباط در و شمالی فرحزاد ةمحل در را آن موقعیت 2 شکل ،2 ةمنطق و تهران شهر در را حدودهم موقعیت ،1 شکل .است

 .دهدمی نشان را شمالی فرحزاد ةمحدود چهار ،3 شکل و همجوار عناصر با
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 از و داوود امامزاده خیابان به شرق از توسل، خیابان به جنوب از طالقانی، خیابان به شمال از بررسی، مورد محدودة

 و اندشده بنا پایین بسیار کیفیت با و روستایی سیمای با هاییخانه محدوده، این در. شودمی منتهی تبرک خیابان به غرب

 قرار هم کنار در متراکم و فشرده طوربه البرز ارتفاعات دامنة در که هاخانه این. اندداده جای خود در را فقیر قشری

 .شوندمی مربوط هم به دارشیب و باریک تنگ، هایکوچه طریق از اند،گرفته

 

 
  .2 ةمنطق و تهران شهر در محدوده موقعیت .1 شكل

  شمالی فرحزاد ةمحدود چهار .3 شكل .همجوار عناصر با ارتباط در و محله در فرحزاد رسمی غیر نتگاهسكو موقعیت .2 شكل
 نگارندگان: منبع

 

 
 فرحزاد رسمی غیر سكونتگاه یتوضع .4 كلش

 گاننگارند: منبع
 

 که است شده روهروب متعددی هایتحول با زمان طول در ،حوزه ترینپراستفاده و ترینمتراکم عنوان به بخش این

 امکانات، کیفیت و کمیت در ضعف شهری، ناسازگار و ناهمخوان عناصر .است هشد آن در زندگی کیفیت کاهش موجب

 بر عالوه .رودمی شماربه حوزه این هایمعضل ترینمهم از ...و آلودگی کالبدی، کیفیت کاهش اجتماعی، هایجاییهبجا

 بخش ،درواقع .است مشاهده قابل محله به زیاد هایمهاجرت دلیلبه نیز فرهنگی و اجتماعی تنوع ،کالبدی گوناگونی

 کالبدی، نامساعد شرایط در که است شهریدرون روستاهای و رسمی یرغ هایسکونتگاه از اینمونه ،فرحزاد ةمحل شمالی

 .بردمی سربه ...و محیطی اجتماعی،

 1 شكل

 3 شكل

 2 شكل
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 هایافته و بحث

 مستقل متغیرهای توصیف

 اجتماعی متغیر ،بررسی مورد متغیر اولین .است پژوهش متغیرهای برای پاسخگویان ةنمر میانگین وضعیت ةدهندنشان 8 جدول

 متغیر میانگین ،هایافته بقاطم .است هشد سنجش اجتماعی امنیت و مشارکت همبستگی، معرف سه از ادهاستف با که است

 در زندگی کیفیت اجتماعی بعد گفت توانمی درنتیجه و است ترپایین 3 متوسط مقدار از ،میانگین این .است 76/2 ،اجتماعی

 اجتماعی امنیت ،ترتیب به ،اجتماعی ةسرمای هایمعرف میان در همچنین .ندارد مناسبی وضعیت فرحزاد رسمی غیر سکونتگاه

(59/2=M) اجتماعی مشارکت و (63/2=M) اجتماعی همبستگی با مقایسه در (06/3=M) دارند نامساعدتری وضعیت. 

 زندگی کیفیت کالبدی بعد ،بعدی شاخص .(M=06/3) است شده ارزیابی متوسط ةمحدود در ،شاخص این اجتماعی تگیسهمب

 در را میانگین کمترین ،بعد این اینکه هب توجه با .است شده ارزیابی 04/2 ،مطالعه مورد افراد برای آن ةنمر میانگین که است

 و دارد نامساعدی وضعیت ،فرحزاد رسمی غیر سکونتگاه در ،زندگی کیفیت کالبدی بعد گفت توانمی ،دردا متغیرها سایر میان

 مصالح نوع و ساختمان عمر کالبدی، بعد هایمعرف میان در .است شده ارزیابی پایین ةمحدود در ،تلیکر طیف در آن میانگین

(95/1=M) پایین و پایین بسیار سطح بین لیکرت، طیف براساس و دارد نامساعدتری وضعیت دیگر معرف دو با مقایسه در 

 در و است هم به نزدیک بسیار نیز ساختمانی تراکم و فضایی کالبدی سازماندهی هایمعرف ةنمر نمیانگی .است شده ارزیابی

 به توجه با .دهدمی نشان بررسی مورد ةمحدود در را محیطیزیست بعد وضعیت ،دیگر شاخص .است شده ارزیابی ،کم ةمحدود

 ،شاخص این ایهمعرف میان در .است ترپایین 3 متوسط مقدار از و است شده ارزیابی 49/2 حدود در متغیر این میانگین ،جدول

 شرایط فراغت اوقات گذران فضاهای وجود و محیطی بهداشت معرف دو با مقایسه در ،36/2 میانگین با محیطی ایمنی

 ،مجموعه این در دیگر شاخص .است شده ارزیابی متوسط زیر ةمحدود در ،متغیر سه ةنمر میانگین ،درکل و دارد نامساعدتری

 نمادین سیمای و محیطیزیست سیمای کالبدی، سیمای متغیر سه از استفاده با که است زندگی کیفیت یختشنازیبایی بعد

 ن،آ هایمعرف میان در همچنین .است شده ارزیابی متوسط زیر ةمحدود در نیز بعد این میانگین .است شده ارزیابی ،محیط

 در عامل این ضعف ةدهندنشان ،انگینمی عدد و ددار نامساعدتری وضعیت ،دیگر عامل دو با مقایسه در محیط نمادین سیمای

 سکونتگاه در زندگی کیفیت هایشاخص وضعیت میانگین، جدول به توجه با ،کلی طوربه .است فرحزاد رسمی غیر سکونتگاه

 .است شده ارزیابی متوسط و پایین سطح بین ،لیکرت طیف براساس فرحزاد، رسمی غیر
 

  فرحزاد رسمی غیر سكونتگاه در دگیزن کیفیت ابعاد نسبی توزیع .8 جدول

 کل میانگین کرونباخ آلفای معیار انحراف 5 از میانگین هامعرف شاخص

 اجتماعی شاخص

 86/0 85/0 06/3 اجتماعی همبستگی (الف

 88/0 86/0 63/2 اجتماعی مشارکت (ب 76/2

 89/0 78/0 59/2 اجتماعی امنیت (ج

 کالبدی شاخص

 92/0 93/0 10/2  فضایی کالبدی دهیسازمان (الف

 88/0 98/0 95/1 مصالح نوع و ساختمان عمر (ب 04/2

 90/0 95/0 09/2 ساختمانی تراکم (ج

 محیطیزیست شاخص

 91/0 96/0 36/2 محیطی ایمنی (الف

 89/0 09/1 55/2 محیطی بهداشت (ب 49/2

 88/0 89/0 57/2 فراغت اوقات گذران فضاهای (ج

 یختشنازیبایی خصشا

 88/0 98/0 25/2 کالبدی سیمای (الف

 72/0 01/1 27/2 محیطیزیست سیمای (ب 17/2

 89/0 81/0 01/2 محیط نمادین سیمای (ج

 نگارندگان: منبع
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 زندگی از رضایت :وابسته متغیر توصیف

 احساس ،زندگی به قهعال ةزمین در معرف شش هایپرسش زندگی، کیفیت از ساکنان رضایتمندی سنجش برای

 موجود وضع داشتننگهثابت به تمایل و زندگی از لذت رفاه، از برخورداری میزان آرزوها، شدنبرآورده امکان خوشبختی،

  .است رضایتمندی ةوابست متغیر برای پاسخگویان ةنمر میانگین وضعیت ةدهندنشان 9 جدول .ندشد مطرح

 
 زندگی از رضایت متغیر هایگویه به پژوهش ةنمون هایپاسخ توزیع .9 جدول

 کل میانگین کرونباخ آلفای معیار انحراف میانگین زندگی کیفیت از رضایتمندی

 57/0 69/2 زندگی به عالقه میزان

74/0 72/2 

 66/0 76/2 خوشبختی احساس
 56/0 75/2 آرزوها به رسیدن امکان

 73/0 48/2 زندگی در رفاه
 65/0 88/2 زندگی از لذت

 68/0 80/2 آن ندادنتغییر و موجود شرایط داشتننگهثابت به تمایل
 نگارندگان: منبع

 

 مورد ةمحدود در متغیر این مساعدنا وضعیت از نشان ،متوسط زیر ةمحدود در (=72/2M) رضایتمندی میانگین قرارگیری

 میان در ،(=76/2M) خوشبختی احساس و (=80/2M) دموجو وضع داشتننگهثابت به تمایل ،جدول براساس .دارد بررسی

 سایر با مقایسه در( =48/2M) هاآن زندگی در رفاه میزان از رضایت ،مقابل در .دارد را میانگین باالترین ،محدوده این ساکنان

 ،لیکرت طیف اساسبر ،محدوده این در زندگی کیفیت از رضایتمندی ،درمجموع .است گرفته قرار تریپایین ةمحدود در ،عوامل

 ةمجموع یارتقا و شناسایی ،زندگی کیفیت ابعاد بهبود با رسدمی نظر به و است شده ارزیابی متوسط و پایین بین ةمحدود در

 .داد افزایش توجهی شایان حد تا را ساکنان رضایتمندی بتوان گذارد،می تأثیر زندگی کیفیت از رضایتمندی بر که عواملی

 

 همبستگی آزمون

 ساکنان رضایتمندی و زندگی کیفیت هایشاخص میان رسدمی نظر به ،آن براساس که دارد اساسی ةفرضی یک ،حاضر هشپژو

 هایمعرف و زندگی کیفیت شاخص چهار به توجه با ،کلی ةفرضی این .است برقرار معنادار ةرابط و همبستگی ،زندگی کیفیت از

 اجتماعی، همبستگی عوامل میان معنادار ارتباط وجود صورتبه هافرضیه این .است فرعی ةفرضی دوازده به تعمیم قابل ها،آن

 ساختمانی، تراکم مصالح، نوع و ساختمان عمر ،هاساختمان فضایی کالبدی دهیسازمان اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت

 سیمای و محیطیزیست سیمای کالبدی، سیمای فراغت، اوقات گذران فضاهای وجود محیطی، بهداشت محیطی، ایمنی

 .شوندمی مطرح وابسته متغیر عنوان به ،زندگی کیفیت از ساکنان رضایتمندی و مستقل متغیرهای عنوان به ،محیط نمادین

 .ندشد تحلیل چندمتغیره رگرسیون و پیرسون همبستگی ضریب طریق دو از ،پژوهش این ةفرضی هددواز ،درادامه

 شده گرفته ردرنظ 05/0 ،خطا سطح) دهدمی نشان را وابسته متغیر با ژوهشپ مستقل متغیرهای همبستگی ،10 جدول

 با ،براینبنا ؛است برقرار معنادار ةرابط ،زندگی کیفیت از رضایتمندی و اجتماعی مشارکت نمیا ،جدول براساس .(است

 در مذکور ةفرضی این،بنابر ؛یافت خواهد افزایش نیز زندگی کیفیت از ساکنان رضایتمندی اجتماعی، مشارکت افزایش

 ةرابط ،ساکنان رضایتمندی و اجتماعی همبستگی بین همچنین .است تعمیم و پذیرش قابل و معنادار P >05/0 سطح

 نیز ساکنان رضایتمندی اجتماعی، همبستگی افزایش با که شودمی استدالل ترتیب،بدین .دارد وجود معناداری و مثبت

 امنیت بین .است پذیرش قابل و معنادارP >05/0 سطح در مذکور ةفرضی ،جدول ایجنت به توجه با .یافت خواهد افزایش

 ساکنان رضایتمندی میزان ،اجتماعی امنیت افزایش با ،ترتیببدین .است ربرقرا معنادار ایرابطه ،رضایتمندی و اجتماعی
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 بین .است ماریآ ةجامع به تعمیم و شپذیر قابل و معنادار P >05/0 سطح در نیز مذکور ةفرضی .یافت خواهد افزایش نیز

 بهبود با ،اساسراینب .است برقرار معناداری و مثبت ةرابط ،ساکنان رضایتمندی و هاساختمان فضایی کالبدی سازماندهی

 نوع و ساختمان عمر بین .گرفت خواهد قرار باالتری سطح در نیز ساکنان رضایتمندی ،فضایی کالبدی سازماندهی

 تغییری ساکنان رضایتمندی ،مصالح نوع و ساختمان عمر بهبود با که امعن این به .ندارد وجود معناداری ارتباط ،مصالح

 عوامل ،موارد سایر میان در .نیست جامعه کل به تعمیم قابل و دوشمی رد مذکور ةفرضی ،جدول نتایج به توجه با .کندنمی

 از رضایتمندی با ،کالبدی سیمای و فراغت اوقات گذران یفضاها وجود محیط، بهداشت محیط، ایمنی ساختمانی، تراکم

 خواهد ارتقا نیز ساکنان رضایتمندی عوامل، این یارتقا و بهبود با کهطوریبه دارند؛ مثبت و معنادار ةرابط زندگی کیفیت

 دهدمی نشان جدول همچنین .یابندمی تعمیم آماری ةجامع کل به و اندقبول قابل مذکور هایفرضیه ترتیب،بدین. یافت

 ندارند؛ معناداری ارتباط زندگی کیفیت از رضایتمندی با ،محیط نمادین سیمای و محیطیزیست سیمای عوامل که

 معنادار P >05/0 سطح در کورذم هایفرضیه پس .کرد نخواهد تغییری ساکنان ندیمرضایت ،عوامل این تغییر با ،بنابراین

 .ستندین اریآم ةجامع به تعمیم و پذیرش قابل و

 :از نداعبارت متغیرها این. است معنادار زندگی کیفیت از رضایتمندی با متغیر نه ارتباط ،پیرسون همبستگی ضریب براساس

 ایمنی ساختمانی، تراکم ،هاساختمان فضایی کالبدی سازماندهی اجتماعی، امنیت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت

 نوع و ساختمان عمر متغیر سه ،میان این در .محیط کالبدی سیمای و فراغت اوقات رانگذ فضاهای محیط، بهداشت محیط،

 ةفرضی نه از .نداشتند زندگی کیفیت از رضایتمندی با یمعنادار ارتباط ،محیط نمادین سیمای و محیطیزیست سیمای مصالح،

 و فضایی کالبدی سازماندهی اجتماعی، اخصش به مربوط ،اجتماعی امنیت و اجتماعی همبستگی اجتماعی، مشارکت ییدشده،أت

 شاخص به مربوط ،فراغت اوقات گذران فضاهای و محیط بهداشت محیط، ایمنی کالبدی، شاخص به مربوط ،ساختمانی تراکم

 از رضایت با معنادار یارتباط که ایفرضیه سه از .است ناختیشزیبایی شاخص به مربوط ،کالبدی سیمای و محیطیزیست

 سیمای و محیطیزیست سیمای ریمتغ دو و کالبدی بعد به مربوط ،مصالح نوع و ساختمان عمر متغیر ندارند، دگیزن کیفیت

 اجتماعی همبستگی عوامل، میان در ،آمدهدستهب ضرایب براساس (.13 جدول) است یختشنازیبایی شاخص به مربوط نمادین،

 ساختمانی تراکم ،درمقابل .دارد زندگی کیفیت از رضایتمندی با را عنادارم ةرابط بیشترین ،زندگی کیفیت اجتماعی بعد به مربوط

 .دارد ساکنان رضایتمندی با را همبستگی و معنادار ارتباط کمترین کالبدی، بعد به مربوط
 

 زندگی از رضایت متغیر هایگویه به پژوهش ةنمون هایپاسخ توزیع .10 جدول

 رتباطا معناداری سطح همبستگی ضریب هافرضیه

 دارد 000/0 467/0** زندگی کیفیت از رضایت و اجتماعی مشارکت بین ارتباط

 دارد 000/0 477/0** زندگی کیفیت از رضایت و اجتماعی همبستگی بین ارتباط

 دارد 000/0 458/0** زندگی کیفیت از رضایت و اجتماعی امنیت بین ارتباط

 دارد 027/0 211/0* زندگی کیفیت از رضایت و فضایی کالبدی سازماندهی بین ارتباط

 ندارد 299/0 100/0 زندگی کیفیت از رضایت و مصالح نوع ،ساختمان عمر بین ارتباط

 دارد 032/0 205/0* زندگی کیفیت از رضایت و ساختمانی تراکم بین ارتباط

 دارد 009/0 247/0* زندگی کیفیت از رضایت و محیط ایمنی بین ارتباط

 دارد 026/0 212/0* زندگی کیفیت از رضایت و محیط اشتبهد بین ارتباط

 دارد 028/0 209/0* زندگی کیفیت از رضایت و فراغت اوقات گذران فضاهای وجود بین ارتباط

 دارد 013/0 235/0* زندگی کیفیت از رضایت و کالبدی سیمای بین ارتباط

 ندارد 591/0 052/0 زندگی کیفیت از رضایت و محیطیزیست سیمای بین ارتباط

 ندارد 141/0 141/0 زندگی کیفیت از رضایت و محیط نمادین سیمای بین ارتباط

 نگارندگان: منبع
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 چندمتغیره رگرسیون

 یرمتغ هایییرتغ بر مستقل یرمتغ چند یا دو یفرد و یجمع یرتأث یلتحل یبرا که است یآمار یروش ه،چندگان یونرگرس

 ،11 جدول براساس است. شده استفاده 1گامبهگام ةیوشبه چندگانه یونرگرس ،اضرح پژوهش در رود.یم کاربه وابسته

 درصد 22 که است اجتماعی مشارکت متغیر گام، به گام روشبه رگرسیون ةمعادل به واردشده متغیر ترینقوی و اولین

 با و شودمی معادله وارد دوم ةدرج در ،محیطی بهداشت .کندمی تبیین را زندگی کیفیت از رضایت یعنی ،وابسته متغیر

 معادله وارد کالبدی سیمای ،سوم ةمرحل در .بردمی باال درصد 10 را تبیین قدرت ،درصد 33 به تعیین ضریب رساندن

R مقدار و شودمی
 ،آن از پس .شود افزوده درصد 8 ،مدل قدرت به تا دوشمی موجب متغیر این .رساندمی درصد 41 به را2

Rرساندن با و دوشمی معادله وارد ساختمانی تراکم
 .دهدمی افزایش درصد 5 را مدل کنندگیتبیین قدرت ،درصد 46 به2

 و رساندمی درصد 50 به را تعیین ضریب مقدار ،متغیر این .شودمی رگرسین ةمعادل وارد اجتماعی همبستگی ،پنجم گام در

 با نیز متغیر این .دوشمی مدل وارد فراغت اوقات گذران فضاهای وجود ،آخر گام در .بردمی باال درصد 4 را مدل قدرت

 به توجه با ،درنهایت .دایافزمی مدل کنندگیتبیین قدرت به درصد 3 رفتههم روی درصد، 53 به تعیین ضریب رساندن

 .کنندمی بینیپیش و تبیین را وابسته متغیر هایتغییر از درصد 53 ،درمجموع متغیر شش این گفت توانمی جدول مطالب

 ،محیطیزیست شاخص به مربوط مورد دو اجتماعی، شاخص به مربوط آن مورد دو ،جدول به واردشده متغیرهای نایم در

 .است شناختیزیبایی شاخص به مربوط نیز مورد یک و کالبدی شاخص به مربوط مورد یک
 

 ندگیز از رضایت متغیر هایگویه به پژوهش ةنمون هایپاسخ توزیع .11 جدول

 R2 B Beta t Sig T هایتغییر شده تعدیل R R2 R2 متغیر مراحل
 000/0 642/5 477/0 236/0 228/0 221/0 228/0 477/0 اجتماعی مشارکت 1
 000/0 018/4 325/0 130/0 101/0 316/0 329/0 573/0 محیطی بهداشت 2
 000/0 885/3 293/0 147/0 084/0 396/0 413/0 642/0 کالبدی سیمای 3
 002/0 236/3 233/0 105/0 053/0 445/0 466/0 683/0 ساختمانی تراکم 4
 011/0 597/2 232/0 116/0 033/0 474/0 498/0 706/0 اجتماعی همبستگی 5
 گذران فضاهای وجود 6

 فراغت اوقات
730/0 533/0 506/0 035/0 203/0 098/0 772/2 007/0 

 =Sig= 335/24 F  000/0 اننگارندگ: منبع

 

 ةمعادل این .است معنادار ،درصد 99 اطمینان سطح در F میزان شود،می مشاهده 11 جدول در طورکههمان

  .است قبول قابل و معتبر ،ماریآ نظر از ،رگرسیونی

 

 گیرییجهنت

 و محیطیزیست کالبدی، اجتماعی، مفاهیم بستر در که شد اشاره زندگی کیفیت از نوینی ساختار به تارنوش این در

 رضایتمندی یارتقا و زندگی کیفیت بهبود رویکرد با و رسمی غیر هایسکونتگاه در پایدار توسعة هدف با ،شناختی زیبایی

 در زندگی کیفیت شدید افت موجب که دارد یبغرنج و حاد مسائل ،فرحزاد رسمی غیر سکونتگاه .است گرفته شکل ساکنان

 این سنجش ،رسمی غیر هایسکونتگاه در زندگی کیفیت هایشاخص و ابعاد تعیین هدف با حاضر پژوهش .ستا دهش آن

 نیترمهم که -یتمندیرضا بر هاشاخص ریتأث زانیم شناخت و زندگی کیفیت از ساکنان رضایتمندی سنجش کنار در ابعاد

 ةمحدود در نظری چارچوب گیریشکل و زندگی فیتکی هایشاخص تعیین منظوربه .شد انجام -است داریپا توسعة محور

 .شد پرداخته رسمی غیر اسکان و پایدار توسعة زندگی، کیفیت به مربوط نظری هایپژوهش نوشتارها، سیربر به ه،مطالع

                                                                                                                                                                          
1. Stepwise 



 113 ...رضایتمندی میزان بر مؤثر زندگی کیفیت هایشاخص بررسی

 

 در زندگی کیفیت هایشاخص ترینمهم عنوان به شناختیزیبایی و محیطیزیست کالبدی، اجتماعی، شاخص چهار ،درنهایت

 بررسی از پس زندگی، کیفیت از رضایتمندی سنجش برای همچنین .ندشد گرفته درنظر رسمی غیر هایونتگاهسک

 مفهومی دارای و بسیط متغیر یک ،رضایتمندی اینکه فرضپیش با زمینه، این در موجود رویکردهای و پیشین های پژوهش

 انآن رضایتمندی بر ،مستقیم طوربه و است ساکنان زندگی کنونی وضع ةدهندنشان که پرداختیم عواملی تعیین به است، کلی

 از لذت زندگی، در رفاه آرزوها، به رسیدن امکان خوشبختی، احساس زندگی، به عالقه :از نداعبارت عوامل این .دارد تأثیر

 :دکر استنتاج را زیر جنتای توانمی هاداده تحلیل و تجزیه با .موجود شرایط داشتننگهثابت به لتمای و زندگی

 محیطیزیست ،M=04/2 کالبدی ،M=76/2 اجتماعی) زندگی کیفیت ابعاد نامساعدبودن بیانگر پژوهش، نتایج (الف

49/2=M، 17/2 شناختیزیبایی=M) فرحزاد رسمی غیر سکونتگاه در ساکنان رضایتمندی بودنپایین همچنین و 

 و زندگی کیفیت هایشاخص وضعیت آمده،دستهب هایانگینمی به توجه با ،کلی طوربه (=72/2M) .است

 .است شده ارزیابی متوسط و پایین سطح بین ،لیکرت طیف براساس ،محدوده این در ساکنان رضایتمندی

 رسمی غیر سکونتگاه در زندگی کیفیت از رضایت میزان تبیین برای خوب ةکنندبینیپیش یک ،اجتماعی شاخص (ب

 امنیت و اجتماعی مشارکت اجتماعی، همبستگی عوامل شامل ،شاخص این هایمعرف چراکه ؛است فرحزاد

 مشارکت همچنین .نددار را زندگی کیفیت از رضایتمندی با همبستگی و معنادار ةرابط بیشترین ،اجتماعی

 .است داده اختصاص خودبه را زندگی کیفیت از رضایت کل واریانس تبیین از باالیی سهم ،اجتماعی

 کیفیت از رضایت با شناختیزیبایی و محیطیزیست کالبدی، اجتماعی، متغیرهای بین ارتباط که فرضیه زدهادو بین رد (ج

 بعد به مربوط آن ةفرضی سه که شد ییدأت فرضیه نه کرد،می بررسی پیرسون همبستگی ضریب از استفاده با را زندگی

 کیفیت کالبدی بعد به مربوط فرضیه دو اجتماعی، امنیت و همبستگی مشارکت، عوامل شامل ،زندگی کیفیت اجتماعی

 کیفیت محیطیزیست بعد به مربوط فرضیه سه ،ساختمانی تراکم و فضایی کالبدی سازماندهی عوامل شامل زندگی

 بعد به مربوط آن ةفرضی یک و فراغت اوقات گذران فضاهای و محیط بهداشت محیط، ایمنی عوامل شامل ،زندگی

 از رضایت با معنادار یارتباط که ایفرضیه سه از .است کالبدی سیمای عامل شامل ،زندگی کیفیت یختشنازیبایی

 ،آن دیگر مورد دو و کالبدی بعد به مربوط مصالح نوع و ساختمان عمر متغیر شامل آن مورد یک ندارند، زندگی کیفیت

 .است یختشناییزیبا شاخص به مربوط نمادین، سیمای و محیطیزیست سیمای متغیر شامل

 .شد تحلیل گامبهگام روشبه وابسته و مستقل متغیرهای بین ةرابط ،چندمتغیری رگرسیونی مدل یک از استفاده با (د

 .دنکمی تبیین را زندگی کیفیت از رضایت ةوابست متغیر در تغییر درصد 53 و است معنادار آماری لحاظبه مدل نای

 آخرین ،فراغت اوقات گذران فضاهای وجود و متغیر اولین ،اجتماعی مشارکت که رددا پی در را مرحله شش ،مدل

 در متغیرها ترینمهم از اجتماعی مشارکت گفت توانمی ،اساسبراین .دوشمی وارد مدل به که است متغیری

 .است زندگی کیفیت از رضایتمندی با ارتباط

 تأثیر نیز آنان رضایتمندی بر که است ساکنان زندگی بر ثرؤم مختلف شرایط و هاویژگی بیانگر ،زندگی کیفیت ابعاد (ه

 و ارتباط بیشترین که آن اجتماعی بعد ژهیوهب ،زندگی کیفیت ابعاد به توجه گفت توانمی نتایج براساس .دارد بسیار

 از یکی که -زندگی کیفیت از ساکنان رضایتمندی میزان ارتقای برای ،دارد ساکنان رضایتمندی با را همبستگی

 .شودمی واقع ثرؤم -است پایدار توسعة اصلی اهداف

 

 

 

 



 1394 بهار، 1 ةشمار، 47 دورة انسانی، جغرافیای های پژوهش 114

 منابع

 ،هاارزش پیمایش هاییافته تحلیل کارگاه: اجتماعی ارزیابی و زندگی از رضایت ،1383 ،دیگران و علییوسف اباذری، .1

 .ملی های طرح

 .نتهرا تهران، دانشگاه چاپ و انتشارات مؤسسة ،شهری فضاهای تحلیل ،1391 حسین، بحرینی، .2

 صص ،23 شمارة اجتماعی، علوم نامة ،افغانی مهاجرین بازگشت بر آن اثرات و اجتماعی تعلقات ،1383 غالمرضا، جمشیدیها، .3

43- 68. 

 .24 -12 صص ،8 شمارة سوم، سال شهر،هفت ،آن تحول فرایند و شهری نشینیحاشیه ،1387 علی، یوسفی،حاج .4

 . 112-111 صص ،1 شمارة نهم، دورة زیست، محیط تکنولوژی و علوم ،رسازیشه متن در پایداری رویكرد ،1386 فرح، حبیب، .5

 .تهران تهران، دانشگاه ،دهخدا لغتنامة ،1388 اکبر، علی دهخدا، .6

 انسانی، جغرافیای هایپژوهش نواب، محلة ساکنان سكونتی رضایتمندی میزان سنجش ،1388 ،دیگران و مجتبی رفیعیان، .7

 .68 -53 صص ،67 شمارة

 .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه انتشارات اول، جلد ،اجتماعي علوم در تحقيق روش ،1389 باقر، اني،ساروخ .8

 در سوخت مصرف سازیبهینه همایش مقاالت مجموعة ایران، سنتی معماری در اقلیمی عناصر پایداری ،1382 فرزانه، سفالیی، .9

 .154 -133 صص ،1 جلد ساختمان،

 .تهران ایران، صنعت و علم دانشگاه ،شهری ریزیبرنامه مبانی بر ایمقدمه ،1380 اسماعیل، شیعه، .10

 همدان، شهر بر تأکید با شهری پایدار توسعة فراروی چالشی نشینیحاشیه ،1385 نقدی، اسداهلل و رسول صادقی، .11

 .234 -213 صص ،20 شمارة اجتماعی، علوم و شناسی جامعه

 ،10 و 9 هایشماره سوم، سال شهر،هفت رسمی، غیر اسكان ساماندهی ملی راهبرد تدوین سویبه ،1387 ،مظفر صرافی، .12

  .6 -3 صص

 -14 صص ،33 شمارة صفه، جهانی، هایدیدگاه از تحصیلی و برداشت: پایدار شهری  توسعة ،1380 ،محمدمهدی عزیزی، .13

27. 

 .8 -4 صص ،55 شمارة شوراها، ،شهری زندگی کیفیت هایشاخص و ابعاد ،1389 ،آزاده عظیمی، .14

 .مشهد ،خراسان پرورش و آموزش تحقیقات ادارة ،آموزاندانش بین در دینداری و زندگی از رضایت رابطة ،1382 مژگان، عظیمی، .15

 .تهران ،ملی هایطرح ،اول لدج اجتماعی، علوم اساسی مفاهیم سنجش ،1383 فریدون، علیخواه، .16

 کارشناسی نامةپایان ،آن بهبود برای ریزیبرنامه و شهری زندگی کیفیت هایشاخص تحلیل ،1389 ،امین مالیی، فرجی .17

 .تهران دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا ارشد

 غیر هایسكونتگاه در شهری پایداری سطح تحلیل ،1388 شهرکی، زنگنه سعید و ناصح کند،ینگی عبدی مهدی، قرخلو، .18

 .16 -1 صص ،69 شمارة انسانی، جغرافیای هایپژوهش ،رسمی

 دوفصلنامة ،پسر و دختر دانشجویان میان در آن سنجش و زندگی از رضایت مفهوم بررسی ،1389 آرش، قهرمان، .19

 .106 -81 صص جامعه، و فرهنگ جوانان، پژوهش تخصصی

 صص انسانی، جغرافیای شهری، ریزیبرنامه در آن سنجش و ابعاد تعاریف،: شهری زندگی کیفیت مفهوم ،1388 صدیقه، لطفی، .20

65- 80. 



 115 ...رضایتمندی میزان بر مؤثر زندگی کیفیت هایشاخص بررسی

 

 .عمومی فرهنگ شورای دبیرخانة تهران، ایران، در فرهنگی اجتماعی رفتارهای و هانگرش ها،آگاهی بررسی ،1380 منوچهر، محسنی، .21

 .تهران تهران، دانشگاه ،پایدار توسعة با همساز مسكن توسعة ،1388 محمدمهدی، محمودی، .22

 .تهران شهرسازی، و مسکن وزارت ،تهران شهر 2 منطقة تفصیلی طرح ،1389 سراوند، مشاور .23

 رشتة ارشد کارشناسی نامةپایان ،تهرانی خانوارهای سرپرستان خوشبختی احساس میزان سنجش ،1375 ،هوشنگ نایبی، .24

 .ارشاد وزارت بنیادی هایپژوهش مرکز شناسی،جامعه

25. Abazari, Y., 2004, Life Satisfaction and Social Evaluation, Ministry of Culture and Islamic 

Guidance, Tehran. (In Persian)  

26. Adams, D., 1969, Analysis of Life Satisfaction Iindex, Journal of Gerontology, No. 24. 

27. Alikhah, F., 2004, Exploring Basic Concepts of Social Sciences, National plans Publications, 

Tehran. (In Persian)  

28. Amerigo, M., and Aragones, J. I., 1997, A Theoretical and Methodological Approach to the Study 

of Residential Satisfaction, Journal of Psychology, No. 17 , PP. 47-57. 

29. Azimi, A., 2010, Dimensions and Indicators of Urban Life Quality, Shoraha, No. 55, PP. 4-8. (In Persian) 

30. Azimi, M., 2003, Relationship between Religiosity and Life Satisfaction among Students, 

Department of Education investigation Khorasan, Mashhad. (In Persian) 

31. Azizi, M., 2001, Sustainable Urban Development: Understanding the Worldviews, Soffeh, No. 

33, PP. 14-27. (In Persian) 

32. Bahreini, H., 2012, Analysis of Urban Spaces, Institute of Tehran University Publications, Tehran. 

33. Blomquist, G. C., Berger, M. C. and Hoehn, J. P., 1988, New Estimates of Life Quality in Urban 

Areas, American Economic Review, No. 78, PP. 89-107. 

34. Boyer, R. and Savageau, D., 1981, Places Rated Almanac, Rand McNelly, Chicago. 

35. Chepman, D., 2007, Creating Neighborhoods and Places of the Human Environment, Translated 

By: Faryadi, Sh. and Tabibian, M., Institute of Tehran University Publications, Tehran. 

36. Dehkhoda, A., 2009, Dehkhoda Dictionary, Tehran University Publications, Tehran. 

37. Dwyer, A., 2004, Quantifying Social Vulnerability: A Methodology for Identifying Those at Risk 

to Natural Hazards, GeoCat No. 61168, Geoscience Australia. 

38. Evans, D. R., 1994, Enhancing Quality of Life in the Population at Large, Social Indicators 

Research, No. 33, PP. 47-88. 

39. Faraji Molayie, A., 2010, Indicators of the Urban Life Quality and Planning for its Improvement, 

M.S thesis Course, Geographical Field, Tehran University. (In Persian)  

40. Gahreman, A., 2010, Study and Measurement of Life Satisfaction among Male and Female 

Students, Journal of Young Research, No.4, PP. 81-106. (In Persian)  

41. Gharkhloo, M., Abdi N., Zanganeh S., 2009, Analysis Level of Sustainability in Informal 

Settlements, Human Geography Research, No. 69, PP. 1-16. (In Persian)  

42. Gifford, R., 2009, Environmental Perception and Cognition, Translated By: Dehbashi, N., 

Architecture and Culture, No. 2/3. (In Persian)  

43. Habib, F., 2007, Approach in the Context of Sustainable Urban Development, Environmental 

Science and Technology, Vol. 9, No. 1, PP. 111-112. (In Persian)  

44. Hajyousefi, A., 2008, Urban Marginalization and Transformation Process, Haft Shahr, No. 8, PP. 

12-24. (In Persian)  

45. Healthy City Toronto, 2000, Toronto's First State of City Report, Healthy City Project, Toronto. 

46. Hokao, J., 2006, Research on Residential Lifestyles in Japanese Cities from the Viewpoints of 

Residential Preference, Residential Choice and Residential Satisfaction, Landscape and Urban 

Planning, No. 78, PP. 165-178. 



 1394 بهار، 1 ةشمار، 47 دورة انسانی، جغرافیای های پژوهش 116

47. Ingelhart, R., 2005, Cultural Shift in Advanced Industrial Society, Translated By: Vatar, M., Kavir, 

Tehran. (In Persian) 

48. Jamshidiha, Gh., 2004, Social Belonging and Its Impact on the Return of Afghan Refugees, 

Journal of Social Science Letters, No. 23, PP. 43-68. (In Persian) 

49. Kalen, G., 2011, Selection of Urban Landscape, Translate By: Tabibian, M., Tehran University 

Publications, Tehran. (In Persian) 

50. Lackland, David., 2001, Life Satisfaction among Students, Social Indicators. 

51. Lansing, J. B. and Marans, R. W., 1989, Evaluation of Neighborhood Quality, AIP Journal, No. 20, 

PP. 195-199. 

52. Linch, K., 2011, Face of the City, Translated By: Mozeyeni, M., Tehran University Publications. 

Tehran. (In Persian)  

53. Liu, B. C., 1976, Quality of Life Indicators in US Metropolitan Areas, Praeger, New York. 

54. Lotfi, S., 2009, The Concept of Urban Life, Human Geography, No. 4, PP. 65-80. 

55. Mahmoodi, M., 2009, Housing Development Compatible with Sustainable Development, Tehran 

University Publications, Tehran. (In Persian)  

56. Massam, B. H., 2002, Quality of Life: Public Planning and Private Living, Progress in Planning, 

No. 58, PP. 141–227. 

57. Mcintosh, Cameron N., 2001, Report on the Construct Validity of the Temporal Satisfaction with 

Life Scale, Social Indicators Research, No. 54. 

58. Michelson, W., 2001, An Empirical Analysis of Urban Environmental Preference, Institute of 

Planners, No. 31, PP. 355-360. 

59. Mohseni, M., 2001, Exploring Social Knowledge, Attitudes and Behaviors in Iran, General 

Secretariat of the Council, Tehran. (In Persian)  

60. Nayebi, 1996, Measuring Happiness amongst Households in Tehran, Master's thesis Course in 

Sociology, Foundation Research Center of the Ministry of Culture. (In Persian)  

61. Protassenko, T., 1997, Dynamics of the Standard of Living in St. Petersburg durin Economic 

Reform, International Journal of Urban and Regional Research. No. 21, PP. 445-454. 

62. Rafiyan, M. and Associates, 2009, Measuring Residential Satisfaction in Nawab Neighborhood, 

Human Geography Research, No. 67, PP. 53-68. 

63. Sadeghi R. and Naghdi A., 2006, Marginalization as a Challenge of Urban Sustainable 

Development, Sociology and Social Sciences, No. 20, PP. 213-234. (In Persian)  

64. Santos, L. D. and Martins, I., 2007, Monitoring Urban Quality of Life: The Porto Experience, 

Social Indicators Research, No. 80, PP. 411–425. 

65. Saravand Consulting Company, 2011, Detailed Design District 2 of Tehran, Department of Housing 

and Urban Development, Tehran. (In Persian)  

66. Sarookhani, B., 2010, Research Methods in Social Sciences, Humanities and Cultural Studies 

Publications. (In Persian)  

67. Sarrafi, M., 2008, National Strategy to Organize an Informal Settlement, Haft Shahr, Vol. 3, No. 

9/10, PP. 3-6. (In Persian)  

68. Shiee E., 2001, Introduction to the Principles of City Planning, Iran University of Science and 

Technology, Tehran. (In Persian)  

69. Soflaiee F., 2003, Stability Elements in Traditional Iranian Architecture, Proceedings of the 

Symposium on Energy Conservation in Buildings, PP. 133-154. (In Persian)  

70. Stover, M. E. and Leven, C. L., 1992, Methodological Issues in the Determination of the Quality 

of Life in Urban Areas. Urban Studies, No. 29, PP. 737-754. 

71. Sufian, A. J. M., 1993, A Multivariate Analysis of the Determinants of Urban Quality of Life in 

the World's Largest Metropolitan Areas, Urban Studies, No. 30, PP. 1319-1329. 



 117 ...رضایتمندی میزان بر مؤثر زندگی کیفیت هایشاخص بررسی

 

72. Turksrer, A., 2000, Possibilities and Limitations for the Measurment For The Quality of Life in 

Urban Areas, Social Indicators Research, No. 53. 

73. Ulengin, B. and Guvenc, U., 2001, A Multidimensional Approach to Urban Quality of Life: The 

Case of Istanbul, European Journal of Operational Research, No. 130, PP. 361-374. 

74. UNDP, 1994, Human Development Report, Oxford University Press. 

75. UNESCO, 1997, Educating for a Sustainable Future, UNESCO, Government of Greece, 

Theasalonik. 

 


