
1911بهار،1،شمارۀ25هایجغرافیایانسانی،دورۀپژوهش

1-12ص.
DOI: 10.22059/jhgr.2020.39786.1006605 

 کیفیت زندگی از دیدگاه عدالت اجتماعیسنجش 

 (شهری تهران 61و  2موردی: مناطق  ةمطالع)

استاددانشگاهتهران-زیاریهللاکرامت
شهیدبهشتی دانشگاه،ریزیشهریجغرافیاوبرنامهدکتریدانشجوی-مهرحسینرفیعی

 ریزیشهریپژوهشگرجغرافیاوبرنامه-جوادزارعی

8/21/2931تاریخپذیرش:21/22/2931تاریخدریافتمقاله:

 چکیده

بخش درحال دلحاضر از توجهی مجموعهمشغولیقابل مدیریت را انسانی جوامع اغلب مدیران هایهای

 و دانشمندان از بسیاری توجه ،دلیل همین بهدهد.خدماتبهساکناناینمناطقتشکیلمیةشهریوارائ

 شرایط ارتقای راستای در هاییتالش طریق این از تا شد معطوف زندگی کیفیت مفهوم به نظرانصاحب

 ریزیشهریازجملهعواملدربرنامه،امروزهگیرد. انجامبشر زندگی کیفی عدبُ به بهبودبخشیدن و زندگی

جهتاجرایعدالتاجتماعیوهمراهعدالتفضاییرعایتکرد،توزیعمناسبخدماتشهری ثر،کهبایددرؤم

استفاد مفهومکیفیتزندگیدرسالۀو باصحیحازفضاهاست. جمعیتشهریوهایاخیر گسترششهرو

بسیارموردتوجهبودهاست.درتحقیقحاضرتالششدهتاکیفیت تبعآنافزایشمشکالتمتعدددرشهرهابه

صورتتطبیقیبیند.اینتحقیقبهشوزندگیشهریبانگاهیبهعدالتاجتماعیومفهومشهروندیبررسی

منطق 5ةدو کاربردی11و تحقیق نوع است. پذیرفته انجام تهران آنتوسعه-شهر روشبررسی و ای

بااستفادهاز،همچنین.ایومیدانیاستهایکتابخانهوشیوۀگردآوری،اطالعاتودادهاستتحلیلی-توصیفی

پرسش طریق از درنامهروشپیمایشی اطالعات گردآوری به لیکرت( از کیفیتزندگیرۀبا)براساسطیف

مد.آدستدراینپژوهشتعیینحجمنمونهبراساسفرمولکوکرانبههاست.شدنظرمردماقداممدیدگاهو

نمایانگرتوزیعنامتعادلفرصتانت منطقهاستیجپژوهش، ایندو امکاناتشهریدر و کنار،روازاین.ها در

 اجتماعینیزشدهاست.شمالوجنوبجغرافیاییباعثایجادشمالوجنوب

 

شاخص:یکلیدواژگان کیفیتزندگی، مناطقعدالتاجتماعی، مفهومشهروندی، هایکیفیتزندگیشهری،
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مقدمه
زوریخشاخص اعالم با وینا، اوکلند،هایکیفیتزندگی، توکیو نقاط بهترین و سنگاپور، ژاپن،شهریجهانو کوبه و

بغداددر،همچنین .شدند معرفی 1226 درسال برایزندگی آسیاودبیبهترینشهردرخاورمیانهدر نقاطشهری بهترین

 کیفیتو شهرنشینیهایداستانداروضعیت استفادهاز با انسانیمرسر منابع ةسسؤآخرقراردارد.مةبندیدررتباینرده

 پرورش،حمل و آموزش امنیتی، بهداشتی، سیاسی، اقتصادی،اجتماعی، محیطی،زیستهایشاخصزندگیجهانبراساس

تفریحی، همچون)شهری خدمات دیگر و ،مسکن نقل،و  سینما، هایسالن مراکز و منتشر اینگزارشرا کردتئاتر(

طیدهه(,Mercer1226) کیفیتزندگیشهرها فزاینده. بهطور مدیرانوساکنانایتوجهسیاستهایاخیر گزاران،

 غیرمادیاست و مادی مسائل شامل زندگی کیفیت ،طورکلیبه D’Acci, 2013: 2).(بهخودجلبکردهاستشهرهارا

(Dajian and Peter, 2006: 15)است شده منجر هسوداگران وسازهایساخت به شهرها در جمعیت افزایش و صنعت .رشد 

 کافی توجه فراغت اوقات گذران فضاهای و سالم هوای و ،کافی نور تأمین موضوعاتبهداشتی، به هاساختمان در که

.(Peier Moureh, 1994: 72)کنندنمی نابرابریدر ابتدایپیدایششهرها از میهمة را سطحمحالتابعاد تواندر

هانیزبزرگایننابرابریباایجادشهرهایمتمرکزو،ننوزدهمرازقمخصوصاًامابعدازانقالبصنعتی،.مشاهدهکرد

بزرگ نمود که شد واضحآتر بسیار کشورهایجهانسوم است.ندر مهمتر ریزیشهریتریناهدافبرنامهیکیاز

 باید شهرونداناست.شهرهاةبرایهمشرایطبرابرزندگیو تالشبرایبهبودکیفیتوهاشناساییعواملایننابرابری

شهرهای ،2ردمامفو لوئیس بهنظر .نگذارند باقی شهر مردم و شهر برای اضطراب و ترس جای که شوند مدیریت ایگونهبه

 گسترش وهدفبی تولید امروزی درشهرهای ،روازایندارند. بسیاری تفاوت گذشته شهرهای با امروزی یافتةگسترش

 این بر باید که است گذر این است.در داده زاغه یك و ،آهنراه یك یكکارخانه، ةمثاببه شخصیتی شهر به مرز و حد بدون

-Lees., 1976: 1815)باشد مأتو اجتماعی رفاه و معیارها رشد با باید شهری مدیریت و شهرنشینی که تأکیدکرد نکته

ازآبادوشهرکغرب()نازیجنوبیوشمالیتهرانةبررسیمیزانرضایتساکناندومنطقپژوهش.هدفازاین(1914

 سطحکیفیتزندگیایندومنطقهاست.ةخدماتوامکاناتدردسترسازمنظرعدالتاجتماعیومقایس

1شمالیوجنوبیشهرتهران)ةالاساسیکهدراینپژوهشمطرحاستایناستکهرضایتساکناندومنطقؤس

ال،دوفرضیهمطرحشد:ؤبهاینسجههایکیفیتزندگیچقدراست؟باتوهابهشاخص(ازمیزاندسترسیآن26و

است.هایکیفیتزندگیتأثیرگذارمیزانرضایتازشاخص رسدسطحتحصیالتساکنانبرمی بهنظر

می نظر بینمیزانرضایتساکنانمناطقبه 26و1رسد تهراناز هایکیفیتزندگیتفاوتشاخصنظرشهر

دارد.وجودمعناداری

مبانینظری
 یك پذیریزیست قابلیت عنوانبه آنرا برخی.(Tiran, 2016: 59)باشدایمییمفهومچندوجهیوبینرشتهکیفیتزندگ

به برخی ناحیه، رفاهبه برخی و ،جذابیت میزان برای ایسنجه عنواندیگر ،شادکامی اجتماعی،بهزیستی عمومی، عنوان

کناررزندگیدوسر،لحاظروح،محتواکیفیتزندگیاز.(Epley and Menon, 2008: 281)اندکرده تفسیر...و ،رضایتمندی

گسترده مفهوم زندگی کیفیت دارد. اهمیت بسیار شهر باارزشکالبد خوب، زندگی چون مواردی که است ای زندگی،

دربر،بخشرضایت کیفیتزندگیویژگی(McCrea et al., 2006)گیردمیوزندگیشادرا اقتصادیواجتماعیهایکلی.

کاراجتماعبهةریزیوتوسععنوانابزاریقدرتمندبراینظارتبربرنامهتواندبهدهدکهمیمحیطدریكناحیهرانشانمی

                                                                                                                                                                   
1. Luese Memford 
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ومادیجامعهوخانوادهتعریفشده،شدننیازهایروحی،روانیعنوانمعیاریبرایسنجشمیزانبرآوردهبه،همچنین.رود

 در که کندمی بررسی جمعی و فردی ابعاد در را زندگی جامعکیفیت تعریفی در فیلیپس دیوید(.Pal and kumar, 2005)است

 نیازهای مینأت عینی عدبُ در فردی زندگی کیفیت ةالزم،بههمیندلیل.شودمی شامل را ذهنی و هایعینیمؤلفه فردی سطح

 ذهنی رفاه فزایشا.2به ذهنی عدبُ در و است شهروندان اجتماعی هایخواسته برآوردنبرای مادی منابع از اساسیوبرخورداری

.9 ؛دگرخواهی و سعادت مسیر در شکوفایی و رشد .1 ؛شخصی ورشد ،زندگی درداریهدفرضایتمندی، جویی،لذت شامل

 بر آن جمعی عدبُ در زندگی کیفیت.شودمی عملمربوط استقالل وداشتن اجتماعی هایازفعالیت ایگسترده سطح در مشارکت

انسجاممدنی، شامل کنندمی زندگی نآ در که جوامعی و ،هاگروه درون اجتماعی منابع اجتماعی، و محیطفیزیکی پایداری و ثبات

 اعتماد، از اعم هاارزش و هنجارهاجامعهو سطوح همةدر موقتی پیوندهای و ،گسترده هایشبکه روابط پارچگی،یك کوشی،هم

(.Phillips, 2006: 242)داردکیدأبرابریت و اجتماعی عدالت انصاف، و دگرخواهانه رفتار و ،دوستینوع

 حس،خوشبختی عمومی احساس د:دارن نظر اشتراک زیر هایویژگی درمورد زندگی کیفیت ةزمیندر هانظریه بیشتر

 Ramage and)استعدیچندبُ ایمقوله زندگی یفیتک.فردی هایتوانایی بروز هایفرصت و ،روابطاجتماعی از مثبت

Davies, 2003: 483).  

 

زندگی کیفیت ابعاد و هاشاخص

هشد،هرسالهازطریقیكشاخصئاراUNDPتوسط2332کهدرسال،اینشاخص:(HDIانسانی)ةشاخصتوسع

درتوسعمرکبدستاوردِ را درجهبراساسآنک،سنجدانسانیمیةکشورها را درمرکزانسان،کندبندیمیشورها را ها

می قرار توسعه قابلیت،دهدمفهوم باالبردن را توسعه هدف بهو انسانی میهای زندگی کامل راهنمای داند.عنوان

  د.نافزوHDIهایمدنیوقوانینسیاسیرابهآزادی،(Dasgupta and Weale, 1992)داسگوپتاووال

سالمتیودستاوردآموزشیرابررسی.برخی(Rosen, 1979)کردمهمبررسیشاخصیكعنوانمزدرابهروسندریافت

زندگیبهچهارشاخصموقعیت کیفیت ةدلفیمدرمطالع.(Pacione, 1982; Hills, 1995; Benzeval et al., 1995کنند)می

موقعیتمجموعه اجتماعیتمحیطی، موقعیتاقتصادیو اوداردکیدأها، باتوجه؛ شاخصرا هر هایمربوطهزیرشاخصبه

هایمحیطیبهبررسیروگرسونوهمکارانشبادرنظرگیریشاخص،.همچنین(Delfim et al., 2006: 415)کندبررسیمی

 و باشد ذهنیباید کیفیت که کندمی بیان لی.(Rogreson et al, 1995)نابرابریمحیطیمحالتپرداختندزندگیو کیفیت

 کهدکناظهارمی فو(.Lee, 2008: 1208)هاستزندگیآن از مردم کاادر پرسیدن کیفیتزندگی کشف برای شیوه ترینمناسب

 قابلیت اما باال، دارایپایایی هاشاخص این زیرا دهند، نمایش را زندگی کیفیتواقعی دنتواننمی تنهاییبه عینی هایشاخص

هایواحدتیفیبرکیذهن-ینیعیبیترککردیلوراوپاول،بارو(.Foo, 2000: 34اند)بهزیستیانسانی ارزیابی در پایین اطمینان

طیمح،یکالبدتیفیک،یذهنکردی،باروی.دآج (Lora and Powell, 2011) کردنددیتاکیمسکنشهرتیفیوکیگیهمسا

وبراساسیذهنکردی،بارواکی.وز (D’Acci, 2014)داندیشهروندانموثرمیتمندیرادررضایوخدماتاجتماعیستیز

یاقتصادهایوشاخصیتیجمع-یعواملاجتماع،یگیهمساهایوواحدیاجتماعهایبهخدمات،جنبهیدسترسهایاخصش

تیفیازکیخاصریکرشدهتصوذیهاازشاخصكیهرحال،هر.به (Węziak, 2016)اروپارامطالعهکردیشهرهات،یوامن

دارند.کیفیتیاستمفروضاتمتفاوتافتهیبیترکیازچهعواملیزندگتیفیکنکهیدربارةاكیهررایزدهند،یارائهمیزندگ

.(Das, 2008: 298)دهدعینیزندگیشرایطبیرونیزندگیرانمامی

کیفیتزندگیشهریعدالتاجتماعیو

اجتماعیدادهشدوجغرافیایانسانی رفاه نقشاولبهعدالتاجتماعیو جغرافیایانسانیوشهری، راهفقطدر در
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بازهمدرنوشته.مینرفاهاجتماعیاواعتبارعلمییافتأبهبودبخشیدنبهمحیطزندگیانسانوت هایهاوکتاباما

شهری به،جغرافیایانسانیو شدهاییکهکتابویژه منتشر جهانسوم عدالتاجتماعیسخنیبه،در نیامداز میان

2919)شکویی، عدالت(.19: مفهومعدالتازمنظرهایمختلفقابلبررسیاستومفاهیمیچونعدالتاجتماعی،

.بودناینمفهوماستعدیبُثرازچندأوعدالتمحیطینیزمت،فضایی،عدالتجغرافیایی

اهمیتاستایناستکهاساسهرگونهتغییردرسازمانفضاییدرروابطاجتماعیواقتصادیدرتوزیعاماآنچهحائز

 باشد ایگونه به باید شهر در اجتماعی عدالت،هاروی دیوید نظر از(.32:2989،گذارد)مرصوصیدرآمدجامعهاثرمستقیممی

 و شکاف باکمترین افراد که کند هدایت ایگونه به را عادالنه توزیعایمنطقه تخصیص وباشد گوپاسخ را نیازهایجمعیتی که

 عادالنه طریق از عادالنه توزیععدالتاجتماعییعنی کالم یك در و باشند مواجه خود حقوق استحقاق به نسبت اعتراض

قابلوباشدنوعترتیباتاجتماعیةستکهدرباراایعدالتاجتماعینظریهةنظری،بری(.ازنظربرایان31:2913،)هاروی

منابع توزیعدرآمدوسایراغلبتوجهبر،بسیاروسیعاستیکهعدالتاجتماعیمفهومدرحالیکهاستبرآندفاعباشد.وی

 از .(Barry, 1991: 3)مردماستکهبهشرایطمادیجمعیتبستگیداردنیازةکنندمرتفع سالمیاشهرمنظردیناسالم،

یستیزعةمجمو كـیداـیجادرلدـعتـعایر.ـتسامالـسایـساسالـصاولهیافعلرزبایژگیوانعنولبهعدهتجلیگا

نباشد ممکنآنازبهترکهایگونهبه؛ستامجموعهعضوهربهصخانقشیاریگذواونمکابنتخااهمانا شهردر.

ومتناسبورتمجاویشهرعناصربمطلویابینمکاطریقازجمله:از؛ستاتوجهرخودرجنبههاریبسیاازلتاعد،سالمیا

ننساانجحارطریقازن،نسااجسمانیونیرواییژگیهاوباکالبدوفضادبعاابینبمطلوتتناسباطریقاز،هانآمتجانس

بیندلتعادیجااطریقازان،رـیگدقوـحقهـبوزاـتجنمکااانفقدوهاننسااطتباارتسهیلطریقاز،خویشساختةبر

:2911زاده)تقی ومادیانسان یوـمعنیاـهزنیاهـبگوسخپایهادعملکربیندلتعادیجااطریقازو،ننسااعمصنووطبیعت

هاوهراندازهعدالتدرتوزیعفرصت.مستقیمیبایکدیگردارندةاندورابطدوروییكسکهزندگی کیفیتولتا(.عد11

.افرادجامعهنیزافزایشخواهدیافتزندگی کیفیتمیزانامکاناتبیشترباشد

 

پژوهش این در موردنظر تئوری تبیین و هاهاوشاخصتئوری بندیِجمع

 ترکیبکنش و شهروندان دیدگاه از زندگی از ذهنی ادراکی درواقع زندگی کیفیت گفت توانمی نهایی بندیجمع یك در

 در یا یكشهر در زندگی کیفیت سطوح بررسی و مطالعه ،است.بنابراین افراد هایخصوصیت و محیط هایخصوصیت بین

 به باید راستا دراین و است محیط آن در ساکن افراد و محیط هایویژگی سنجش مستلزم شهری هایمحلّه و مناطق سطح

 و نوشتار این در شدهارائه هایتئوری همجموع بهآنپرداخت.باتوجه رضایتمندی سطح با ارتباط در افراد هایپاسخ بررسی

شهر26و1ةدومنطق سطح در زندگی کیفیت ایمقایسهةومطالع بررسی مقاله این در شده،ارائه بندیجمع مبنای بر

دلفیمانجامگرفت.ةنظریتهرانبراساس

 زندگیهایکیفیت.شاخص1جدول

شاخصهاابعاد

هایاساسیفضایسبز،آبوهوا،سروصدا،کیفیتآباستحمام،زیرساختشرایطمحیطی

آموزشوپرورش،مشارکتشهروندی،ایمنیوامنیت،جمعیت،مشکالتاجتماعیشرایطاجتماعی

درآمدومصرف،بازارکار،بازارمسکن،پویاییاقتصادیشرایطاقتصادی

هامجموعهموقعیت
فروشی،امکاناتاجتماعیوامکاناتفرهنگی،امکاناتآموزشی،امکاناتورزشی،امکاناترفتوآمد،امکاناتوبازارخرده

پزشکی

 Delfim et al., 2007: 415منبع:
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روشتحقیق
وایکتابخانهةاسمطالعوبراساستتحلیلی-توصیفیجرااةایوازنظرشیوتوسعه-اینپژوهشازنظرهدفکاربردی

از،د.سپسشآوریاطالعاتموردنیازجمعایکتابخانهةبااستفادهازشیونخست،است.نامهانجامشدهتکمیلپرسش

پرسش دادهطریقابزار نتایجپرسشنامه پایان در و تحلیلنامههایاصلیتحقیقگردآوریشد جامعشها آماریةد.

 مناطق ساکنان را تحقیق این در نازیموردمطالعه تهران شهرکغربشهر و میآباد ابزارتشکیل آوریجمعدهند.

شدهاستایطراحیگزینهپنجلیکرتگذاریمقیاسازاستفادهباکهاستالیؤس11ةنامپرسش112ساکنانازاطالعات

صورتاسمیوترتیبیهابهگیریدادهمقیاساندازه.هاستدشاطقتوزیعكازمنیهرساکنانمیانصورتبرابردربهو

یازهایکیفیبهمقادیرکمّتبدیلپاسخبرایو2931درسطحاطمینانTهاازآزموناست.برایتجزیهوتحلیلداده

استفادهشد.SPSSافزارهایهمبستگیازنرمآزمونجرایبرایا،همچنیناستفادهشد.گذاری(دهی)ارزشروشوزن

ودرسطح2918هابرابربالفهؤدکهمیزانپایاییبرایمشییدأهابااستفادهازآزمونآلفایکرونباختنامهپایاییپرسش

رضایتةباهدفمقایس،دراینپژوهشاستفادهشدهاست.ازتحلیلواریانسهابرایآزمونفرضیهقابلقبولیاست.

د.شطراحی2نامهبراساسجدولاالتپرسشؤقه،سساکناندومنط

مناطقموردمطالعه
قاجارشروعشدوتاکنوننیزبدونوقفهشکلیدیگرازشهرراپدیدآوردهةهایشهرتهرانازآغازدورینددگرگونیافر

توانبارزاینتقابلرامیبهبستریبرایتقابلروابطسنتیباروابطجدیدتبدیلشدهاست.نمادشکلیکهعمالً؛است

ومنظرشهری،هاومعابر،سیمایشهرهایکهنوجدید،خیابانها،بازار،بافتها،ساختمانجایتهران،محلهدرجای

 پویاییاینمناطقرا شمالیتهرانبودهو توزیعکاروفعالیتعمدتاًبهنفعمناطقمرکزیوةروندهایگذشت.نمایاندید

1اساساقتصادیدارد،مناطقکهعمدتاً،گرفتهانجامهایگزینیبهجداییهاست.دراینراستاوباتوجهشدبموج بیشتر

اند.گرفتهجنوبیوشمالیشهرتهرانقرارةدردونیم26و


.1شکل

منبع:نگارندگان
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هایپژوهشیافته
جدولچنان می1کهدر ویژگیمشاهده اطالعاتتوصیفیو استهایپاسخشود، شده اینجدولبه.دهندگانآورده

یافتهةتفکیكدومنطق مطابقبا اولةدهندگاندرمنطقدرصدپاسخ8898،هایتحقیقموردمطالعهطراحیشدهاست.

امادرمنطقهازنمیدرصدآن2196مردهستندو زنانتشکیل1291دهندگانمردوپاسخ1898دومةباشند. درصدرا

پاسخدهمی سطحسواد منطقند. پاسخةدهندگاندر نیمیاز بیشاز اینصورتاستکه به نیز دهندگانسطحاول

دهندگانازلحاظسواددرسطحپایینقراردارندوایننکتهاستکهپاسخةدهندتحصیالتکمترازدیپلمدارندکهنشان

دارامیصدفوقدر1درصدسطحتحصیالتلیسانسو88ماندهدرصدباقی12از امادرمنطقلیسانسوباالتررا ةباشند.

دارامی3298درصدافراددارایمدرکدیپلمو391دومفقط باشندکهبیانگردرصدافرادسطحسوادباالترازلیسانسرا

؛یندومنطقهاستسطحسوادباالوآموزشبهتردراینمنطقهاست.ازنظرنوعفعالیتنیزنتایجبیانگراختالفشدیدب

وند،درصدکارمند9298ودارنددرصدشغلآزاد1198واستدرصدافرادکارگری8898شغلاولةکهدرمنطقطوریهب

درصدافراد291وند،درصدکارمند2996ودارنددرصدافرادشغلآزاد8191دومةامادرمنطق.درصدافرادنیزبیکارند198

نیزبیکارند.

دهندگانمشخصاتفردیپاسخ.5جدول

مؤلفه

 دومجامعه اولجامعه

 فراوانی
درصد

 فراوانی

فراوانی

 تجمعی
 فراوانی

درصد

 فراوانی

فراوانی

 تجمعی



 جنسیت

 1291 1291 19 2198 2196 93 زن

 222 1898 231 222 8898 122 مرد

  222 112  222 112 کل







 تحصیالت

 2 2 2 28 28 91 ابتدایی

 2 2 2 8298 1698 61 راهنمایی

 391 391 19 1396 9898 31 دیپلم

 6698 1196 288 3191 2196 88 لیسانس

 222 9991 89 222 198 1 لیسانسفوق

  222 112  222 112 کل





 فعالیت

 2996 2996 98 9298 9298 16 کارمند

 3898 8191 129 1991 1198 11 آزاد

 3898 2 2 3196 8898 222 کارگر

 222 291 9 222 198 6 بیکار

  2 2  2 2 دارخانه

  222 112  222 112 کل

(نگارندگانمنبع:)شهرکغرباستدومةجامع آبادونازیةمحلاولةشدهجامعارائههایتوضیحات:درجدول
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شدهبودکهنتایجآندرجدول نامهبراساسطیفلیکرتطراحیطورکهدرروشتحقیقنیزبیانشد،پرسشهمان

کیفیتزندگیدراینمناطقوتأثیرةدهکهدربارشنامهطرحالاصلیدرپرسشؤس12،بیانشدهاست.درمجموع9

کیفیتزندگیةقلمروهایچهارگان به مربوط هایشاخص از رضایت میزانخدماتشهریبرمیزانآناست.ةکیفیتارائ

این قرار الؤموردس  ارزیابی قلمرو هر هایمختلفشاخص از را گویانپاسخ رضایت میزان تا کندکمكمی ما به گرفت.

هاودرقلمروزیرساختکند.گیریهارااندازهشاخصهمةدرعینسادگی،بتواند،ایطرحشدکهاالتبهگونهؤکنیم.س

کیفیتدسترسیبهمراکز،شهراصلیکزاکیفیتدسترسیبهمردکهشاملشالمطرحؤهاهفتسدسترسیةمجموع

 کیفیتدسترسیبهمراکزودرمانی،کیفیتدسترسیبهمراکزبهداشتی،تفریحی کیفیتدسترسیبهمراکز،آموزشی

کیفیتدسترسیبهفضاهایو،و...(،نشانی،اورژانس)آتشخدماتضروری کیفیتدسترسیبه)روزانهوهفتگی(،خرید

هابیانگراختالفمیانگینودرنتیجهشاخصهمةهادرها،پاسخدسترسیةهاومجموعزیرساختقلمرو است.درورزشی

هایقلمروشاخصهمةدر،آوردهشدهاست9جدولطورکهدرهمان.تفاوتدرمیزانرضایتساکناندومنطقهاست

کیفیتدسترسیتمیانگینمربوطبهاست.بیشترینتفاودومبیشترةها،رضایتجامعدسترسیةهاومجموعزیرساخت

9922(1ة)منطقدومةومیانگینجامع2991(26ةاول)منطقةایکهمیانگینجامعبهگونه؛استشهراصلیکزابهمر

میزان،کیفیتهوایمحلزندگیالبرایبررسیؤلفهششسؤدراینم.است.قلمرودوممربوطبهشرایطمحیطیاست

کیفیتفضایسبزو،کیفیتمحلازنظرحیواناتمزاحم،کیفیتدفعفاضالب،کیفیتآبمصرفی،سروصدادرمحل

م در.دشمطرح مانند شرایطمحیطی، پاسخةلفؤقلمرو قبل، در درنتیجهشاخصهمةها اختالفمیانگینو بیانگر ها

هایقلمروشاخصهمةدر،شدهاستآورده9جدولطورکهدرهمان؛تفاوتدرمیزانرضایتساکناندومنطقهاست

ایبهگونه؛سبزاستکیفیتفضایدومبیشتراست.بیشترینتفاوتمیانگینمربوطبهةشرایطمحیطیرضایتجامع

میانگینجامع اول)منطقةکه 26ة میانگینجامع2932( )منطقةو دوم 1ة مربوطبهشرایط9919( سوم قلمرو است.

اینم.اجتماعیاست میزانمزاحمتافراد،میزانهمکاریساکنانمحلالبرایبررسیپنجشاخصؤلفهپنجسؤدر

قلمرو در.دشمطرحوضعیتخلوتوآرامشو،میزانسرزندگیمحل،میزانرضایتکلیاززندگیدرمحل،بزهکار

رنتیجهتفاوتدرمیزانرضایتهابیانگراختالفمیانگینودشاخصهمةهادرقبل،پاسخةلفؤشرایطاجتماعی،مانندم

است منطقه .ساکناندو بیشترینتفاوتةرضایتجامعشرایطاجتماعیةلفؤهایمشاخصهمةدر است. بیشتر دوم

ةومیانگینجامع2931(26ةاول)منطقةایکهمیانگینجامعبهگونه؛استوضعیتخلوتوآرامشمیانگینمربوطبه

)منطق دوم 1ة 9989( شرایطاقتصادیاستاست. مربوطبه چهارم اینم.قلمرو سؤالبرایبررسیسهؤدر سه لفه

 در.دشرضایتازشغلودرآمدمطرح،واتاق،متراژ،قدمت()تعدادکیفیتبنایمسکونی،میزانترددماشینشاخص

نگینودرنتیجهتفاوتدرمیزانهابیانگراختالفمیاشاخصهمةهادرقبل،پاسخةقلمروشرایطاقتصادی،مانندمؤلف

.رضایتساکناندومنطقهاست بیشتریندومبیشترةشرایطاقتصادیرضایتجامعةهایمؤلفشاخصهمةدر است.

ومیانگین1912(26ةاول)منطقةایکهمیانگینجامعبهگونه؛تفاوتمیانگینمربوطبهرضایتازشغلودرآمداست

 است.9919(1ةدوم)منطقةجامع
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 التاصلیتحقیقؤادهندگانبهس.نتایجمیانگینپاسخ9جدول

میانگینفراوانیجامعههاشاخصمعیار
خطایاستاندارد

میانگین

انحراف

معیار

هاوزیرساخت
ةمجموع
هادسترسی

کیفیتدسترسیبهمرکزشهر
 .118 .289 2991 112اول

.621.2229922112دوم

بهمراکزآموزشیکیفیتدسترسی
 .162 .293 9912 112اول

.881.2119982112دوم

تفریحی کیفیتدسترسیبهمراکز
 .818 .212 1921 112اول

.128.2929991112دوم

کیفیتدسترسیبهمراکزبهداشتی
 .818 .212 1921 112اول

.112.2829982112دوم

خرید کیفیتدسترسیبهمراکز
 29813 .162 1982 112اول

.118.2999989112دوم

خدماتضروری کیفیتدسترسیبه
 .898 .211 1921 112اول

.128.2929991112دوم

کیفیتدسترسیبهفضاهایورزشی
 .632 .216 1911 112اول

.118.2919962112دوم

شرایطمحیطی

کیفیتهوایمحلزندگی
 .818.2181919 112اول

.838.2689989112دوم

میزانسروصدادرمحل
 .832.2611991 112اول

.183.2219911112دوم

کیفیتآبمصرفی
 29269 .121 1962 112اول

.812.2119992112دوم

کیفیتدفعفاضالب
 29288 .232 1911 112اول

.181.2229919112دوم

ازنظرحیواناتمزاحمکیفیتمحل
 29282 .232 1919 112اول

.821.2839961112دوم

کیفیتفضایسبز
 .881 .261 2932 112اول

.322.2689919112دوم

شرایطاجتماعی

میزانهمکاریساکنانمحل
 .329 .261 9921 112اول

.891.2199992112دوم

میزانمزاحمتافرادبزهکار
 29111 .118 1912 112اول

.812.2119991112دوم

میزانرضایتکلیاززندگیدرمحل
 .869 .216 9921 112اول

.322.2689912112دوم

میزانسرزندگیمحل
 .622 .222 2982 112اول

29281.2329929112دوم

وضعیتخلوتوآرامش
 .832 .288 2931 112اول

.312.2119989112دوم

شرایطاقتصادی

میزانترددماشین
 29288 .232 1921 112اول

.812.2139922112دوم

کیفیتبنایمسکونی
.192.299 2961 112اول
.112.2182912112دوم

میزانرضایتازشغلودرآمد
.821.281 1912 112اول
.118.2999919112دوم

نگارندگانمنبع:
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داده تحلیل و تجزیه برای مرحله، این گرددر پاسخآوریهای تبدیل و کمّشده مقادیر به کیفی روشهای از ی

میانگینمربوطبههرسؤالامتیازهریكازسؤاالتةاستفادهشد.بدینصورتکهبامحاسبگذاری(دهی)ارزشوزن

تعیینفراوانیپاسخگونهکهدرفرمولزیرمشخصد.همانشومشخصمی با هایمربوطبههرگزینهوتعییناست،

(.2986)بازرگانوهمکاران،شودامتیازمربوطبهآنگزینهامتیازهریكازسؤاالتمشخصمی


امتیاز هر سطح فراوانی مربوط به آن

دهندگانپاسخ به سوال تعداد 
=؟



کهپرسش آنجا کهمیانگینهیچسؤالینمیاستایلیکرتگزینهنامهدارایطیفپنجاز آنجا تواندوهمچنیناز

فاصل یكباشد، از ضمنبه2999نامهطیفمطلوبیتبرایپرسشةکمتر در است. محاسب،دستآمده امتیازةپساز

گیرد.طیفزیرقرارمیبخشکنیمکهامتیازاتموردنظردرکداممربوطبههرسؤالمعینمی



نامطلوب  مطلوبنسبتاً      مطلوب

 

2    1999  9966        1



2نامهچنانچهامتیازسؤالبیندرپرسش چنانچهامتیازسؤالموردنظربیناست.مطلوبوضعیتنا،باشد2999تا

1999 مطلوب،دستآیدبه9966تا بیناستوضعیتنسبتاً سؤالموردنظر امتیاز چنانچه 9966و وضعیت،باشد1تا

د،کهباضربهریكازایننقاطدرتعدادسؤاالتهرعاملطیفمطلوبیتبرایهرعاملنیزشومطلوبارزیابیمی

(.2986)بازرگانوهمکاران،آیددستمیهب

دهدکهدرنتایجنشانمی.ترشدهاستنتایجبراساسطیفمطلوبیتکیفی،شودمشاهدهمی8ولکهدرجدچنان

نابرابریدرتوزیعامکاناتوخدماتشهریدهندةگیریدارندکهنشانهادومنطقهبایکدیگراختالفچشمرمؤلفهبیشت

اختالفدرمیزانشاخص اینمناطقاست. در خدماتبینایندومنطقهةکیفیتنامناسبارائهایکیفیتزندگیو

کالبدیوهمچنینازةاقتصادی،اجتماعی،فرهنگیوتوسعةشهریازلحاظتوسعةباعثشدهاستکهایندومنطق

بنابراینلحاظامنیتاجتماعیتفاوتچشم مناطقموردمطالعهبایکدیگراجتماعیدر عدالت،گیریباهمداشتهباشند.

مستقیمومعناداریوجودةخدماتشهریوکیفیتزندگیرابطةکهبینکیفیتارائکردتوانبیانمی،درواقع.داردتمایز

خدماتشهریبرمسائلاجتماعیوفرهنگیومحیطیتأثیرگذاربودهاستکهةکهکیفیتنامناسبارائنحویهب؛دارد

 .دهاستنشاندادهش8نتایجآنبهتفکیكهرسؤالدرجدول
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کردننتایجبراساسطیفمطلوبیت.کیفی4جدول

طیفمطلوبیتمیانگینفراوانیجامعههامؤلفه

کیفیتدسترسیبهمرکزشهر
نامطلوب 2991 112اول
مطلوبنسبتاً9922112دوم

کیفیتدسترسیبهمراکزآموزشی
مطلوبنسبتاً 9912 112اول
مطلوب9982112دوم

تفریحی دسترسیبهمراکزکیفیت
نامطلوب 1921 112اول
مطلوبنسبتاً9991112دوم

کیفیتدسترسیبهمراکزبهداشتی
نامطلوب 1921 112اول
مطلوبنسبتاً9982112دوم

خرید کیفیتدسترسیبهمراکز
مطلوبنسبتاً 1982 112اول
مطلوبنسبتاً9989112دوم

عمومیوضروریکیفیتدسترسیبهخدمات
نامطلوب 1921 112اول
مطلوبنسبتاً9991112دوم

کیفیتدسترسیبهفضاهایورزشی
نامطلوب 1911 112اول
مطلوبنسبتاً9962112دوم

کیفیتهوایمحلزندگی
نامطلوب1919 112اول
مطلوبنسبتاً9989112دوم

میزانسروصدادرمحل
مطلوبنسبتاً1991 112اول
مطلوبنسبتاً9911112دوم

کیفیتآبمصرفی
مطلوبنسبتاً 1962 112اول
مطلوبنسبتاً9992112دوم

کیفیتدفعفاضالب
نامطلوب 1911 112اول
مطلوب9919112دوم

کیفیتمحلازنظرحیواناتمزاحم
نامطلوب 1919 112اول
مطلوب9961112دوم

کیفیتفضایسبز
نامطلوب 2932 112اول
مطلوبنسبتاً9919112دوم

میزانهمکاریساکنانمحل
نامطلوب 9921 112اول
مطلوبنسبتاً9992112دوم

میزانمزاحمتافرادبزهکار
مطلوبنسبتاً 1912 112اول
مطلوبنسبتاً9991112دوم

میزانرضایتکلیاززندگیدرمحل
مطلوبنسبتاً 9921 112اول
مطلوبنسبتاً9912112دوم

میزانسرزندگیمحل
نامطلوب 2982 112اول
مطلوبنسبتاً9929112دوم

وضعیتخلوتوآرامش
نامطلوب 2931 112اول
نسبتاًمطلوب9989112دوم

میزانترددماشین
نسبتاًمطلوب 1921 112اول
نسبتاًمطلوب9922112دوم

مسکونیکیفیتبنای
نامطلوب 2981 112اول
نامطلوب2912112دوم

میزانرضایتازشغلودرآمد
نامطلوب 1912 112اول
نسبتاًمطلوب9919112دوم

 فرضیاتآزمونمنبع:نگارندگان

بینمیزانرضایتمندیازخدماتشهریبامتغیرتحصیالتبیندومحلهتفاوتآناستکهاولحاکیازةفرضی

وجوددارد.
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.میانگینرضایتازخدماتشهریباعنایتبهمیزانتحصیالتدردومحله2جدول

تعداد انحرافاستاندارد میانگینرضایت

متغیر
بادآنازی

شهرک

غرب
بادآنازی

شهرک

غرب
بادآنازی

شهرک

غرب

6 1 2918 2922 1969 9932  ( (Missingمفقوده





میزان

 تحصیالت

91 2 2989 2916 9921 9911 ابتدایی

61 2 2912 2961 1933 9911 سیکل

31 19 2988 2911 1939 9912 دیپلم

88 288 2968 2988 1938 9926 دیپلمولیسانسفوق

1 89 2921 2981 9988 1982 لیسانسوباالترفوق

112 112 2918 2911 1938 9922 کل

منبع:نگارندگان

رضایتازخدماتشهریباعنایتبهتحصیالتدردومحلهةواریانسدوطرف.نتایجتحلیل1جدول

سطحمعناداریFمیانگینمجذوراتآزادیةدرجمجموعمجذوراتمنبع

2922221921299981299981محله

292111989829663189228تحصیالت

292221918929132819388محله*تحصیالت

291111821299686خطا

118کل

منبع:نگارندگان

با،آبادشهرکغربونازیةدهدکهبینمیزانرضایتازخدماتشهریدردومحلنشانمی6هایجدولداده

سطح،عنایتبهسطحتحصیالت دارد=P29222تفاوتمعناداریدر وییدمیأتحقیقتةفرضی،بنابراین.وجود شود

میزانرضایتمندیازخدماتشهریبامتغیرتحصیالتبیندومحلهتفاوتوجوددارد.گیریمکهبیننتیجهمی

به که است آن از حاکی دوم میفرضیة نظر مناطق ساکنان رضایت میزان بین 1رسد از26و تهران شهر

شاخص دارد. وجود معناداری تفاوت زندگی کیفیت پرسشباتوجههای در که سؤاالتی اینکه به بودنامه شده طراحی

بررسیتطبیقیآنبه و منطقه سنجشسطحکیفیتزندگیایندو بامنظور نتایج اینمرحله، در بود، یکدیگر با ها

آزموندوطرف از معناداریTةاستفاده سطح ادبیاتنظری،البتهشد.آزمون2922در با برایمقایسه استاندارد معیار

 دهنتایجنشانمی.بود9تحقیقعدد که د مؤلفههمة در و داشته استاندارد معیار تفاوتمعناداریبا سؤاالتهمةها

بودهجهت تأثیرگذاربودنکیفیتارائدار فرضبر و همچنینتفاوتبینشاخصةاند کیفیتزندگیو هایخدماتدر

کیفیتزندگی منطقهبهاینشاخصو یکدیگردرسطحمعکیفیتدسترسیساکنانایندو با معنادار2922ریانادها

.است
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 دهابامعیاراستاندارمیانگیننمراتمؤلفهةمقایسt نتایجآزمون.7جدول

Df TMean DiffrenceSig (2- tailed)جامعههامؤلفه

کیفیتدسترسیبهمرکزشهر
.222-29161-89893 183اول
.221.222.321183دوم

کیفیتدسترسیبهمراکزآموزشی
.222.82219111 183اول
.222.12229139183دوم

تفریحی کیفیتدسترسیبهمراکز
.222-.399-69218 183اول
.223.96119136183دوم

کیفیتدسترسیبهمراکزبهداشتی
.222-.399-69216 183اول
.228.82219881183دوم

خرید کیفیتدسترسیبهمراکز
.221-.622-19922 183اول
.229.89999162183دوم

کیفیتدسترسیبهخدماتعمومیوضروری
.222-.899-19819 183اول
.223.96119136183دوم

کیفیتدسترسیبهفضاهایورزشی
.222-.199-19823 183اول
.222.62289193183دوم

کیفیتهوایمحلزندگی
.222-.161-89831 183اول
.222-.89919688183دوم

میزانسروصدادرمحل
.222-.699-99838 183اول
.222.16119128183دوم

کیفیتآبمصرفی
.222-.822-29888 183اول
.222.299.121183دوم

کیفیتدفعفاضالب
.222-.199-99891 183اول
.221.99999982183دوم

محلازنظرحیواناتمزاحمکیفیت
.222-.16189298 183اول
.222.19929168183دوم

کیفیتفضایسبز
.222-29222-69822 183اول
.229.19999181183دوم

میزانهمکاریساکنانمحل
.222-.899-19222 183اول
.223.92229368183دوم

میزانمزاحمتافرادبزهکار
.229-.122-19196 183اول
.222.96119961183دوم

میزانرضایتکلیاززندگیدرمحل
 .222-.122-19811 183اول

.221.12299281183دوم

میزانسرزندگیمحل
 .222-29122-229112 183اول

.222.299.122183دوم

وضعیتخلوتوآرامش
 .222-29289-69338 183اول

.222.89919889183دوم

میزانترددماشین
 .222.261.988 183اول

.222.222.222183دوم

کیفیتبنایمسکونی
.226-.299 -29222 183اول
.221-.922-19982183دوم

میزانرضایتازشغلودرآمد
.222-.822-19881 183اول
.223.19929116183دوم

 نگارندگانمنبع:
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 گیرینتیجه

کیفیتزندگیدرنواحیشهریدسترسیعادالنهبهخدماتوتسهیالتشهریاست.کیفیتزندگیراهیبینازهدف

ثربرزندگیمردمؤموضوعاتکلیدیمبارةکهبهتفسیروبحثدر،والنمحلیوشهروندانبرایتعاملیسازندهئمس

مشهوداست،کهکامالًمیاندومنطقهموردمطالعهکند.شکافدرسطحزندگیدرابعادمختلفشود،بازمیمنجرمی

هایتحقیقنشانازتأییدیافتهریزیپرداخت.هادرامربرنامههایموجودبهتعییناولویتبایدبراساساختالفوشکاف

اولح فرضیة فرضیهمطرحشد: اینتحقیقدو در است. بینمیزانرضایتمندیازفرضیةموجود که آنبود اکیاز

رسدنظرمیخدماتشهریبامتغیرتحصیالتبیندومحلهتفاوتوجوددارد؛فرضیةدومنیزحاکیازآناستکهبه

 مناطق ساکنان رضایت میزان 1بین شاخص26و از تهران دارد.شهر وجود معناداری تفاوت زندگی کیفیت های

مؤلفهایتحقیقبیافته اجتماعةراساسچهار محیطییاقتصادی، موقعیتمجموعه،، همچنینبراساسسطحو و ها

هایگروهترینعواملدربرداشتافرادوکند.یکیازاساسیییدمیأتحصیالتساکناندومنطقه،فرضیاتتحقیقرات

مفهومو جنس،هایکیفیتزندگیویژگیشاخصمختلفاز قبیلسن، اجتماعیهایفردیاز اقتصادیو و،پایگاه

بهاشباتوجهدهندههاوعواملتشکیلثراززمانومکاناستومؤلفهأشدتمتکیفیتزندگیبه .میزانتحصیالتاست

ترازاقشارپایینیشخدماتشهریبةتوقعاتقشرمرفهازارائمعموالً.زمانیومکانجغرافیاییفرقخواهدکردةدور

احساسرضایتکمتریازخدماتوامکاناتموجوددارند.جامعهاستو

کهمبتنیبرعدالت،ریزیشهریعدالتتوزیعیوتخصیصیباشدوهرگونهبرنامهةعدالتاجتماعیبایددربرگیرند

امکانات،اجتماعیباشد نیازها، توزیع در تخصیصآن،باید در مو تخصیصمناسبؤها و توزیع عدم و شود واقع ثر

دکهشووکالبدی،زدنتعادلجمعیتیوایجادفضاهاییمتناقضازنظراقتصادی،اجتماعیدماتشهریموجببرهمخ

 شود.جامعهوتناقضدرآنمییخوردنکیفیتزندگیاعضاباعثبرهماینعواملمجموعاًةهم

دراینتحقیقسعید.شودرتحقیقحاضرتالششدهتاکیفیتزندگیشهریبانگاهیبهعدالتاجتماعیبررسی

نظراندرکیفیتزندگیشهریاستفادهشود.هایصاحبصورتجامعازنظریاتودیدگاهکهبهشدآنبر

ازامکاناتشهریعاملاقتصادیاست.گزینیمحالتوکیفیتاستفادهترینعاملجداییهایامروزی،مهمدرشهر

 .هابسیارتأثیرگذاربودهدرپاسخبهوضعیتدرآمدآنقشایانذکراستکهسطحتوقعاتساکنانایندومنط

طرحةتهی آن،هاانواع در برکه کالبد زندهها روح، بر شکل انسان، بر ماشین برمحتوا، برمانی هندسه زندگی،

بهظرفبیفقط،دمداردوغیرهتق،زندگیسر را یعنیانسانتبدیلتوجهبهمظروفآنشهرها اولویتکردها هاست.

طرح باید شهری ظرفیتتوجهباهای و نیازها همبه گروهةهای اجتماعی های وجهتِدرو اجتماعی عدالت برپایی

هایجانبهازظرفیتگیریهمهبهره،رسیدنبههدفترینراهِبهترینونزدیك،دراینراستا.اقتصادیوفضاییباشد

مراحلاست.همةهادرهایاجتماعیومشارکتآنگروه
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