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سنجش کیفیت زندگی شهری در کالنشهر تهران

*

عباس احمد آخوندی ،1ناصر برک پور ،2احمـد خلیــلی** ،3سعید صداقت نیا ،4رامین صفی یاری
 1استادیار دانشکده مطالعات جهان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
2دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر تهران ،ایران.
 3دانشجوی دکتری شهرسازی پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 4کارشناسی ارشد شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
5کارشناسی ارشد جامعه شناسی توسعه ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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( تاریخ دریافت مقاله ،92/11/2 :تاریخ پذیرش نهایی)93/۳/31 :

چکیده
شناخت و سنجش کیفیت زندگی در نواحی کالنشهر تهران که معلول اقدامات مدیریت شهری و سایر
نهادهای دولتی و خصوصی است ،موضوع بسیار حیاتی است که با توجه به عدم سنجش کیفیت
زندگی شهری در پهنه پایتخت تا کنون ،می تواند زمینه ای برای ترسیم نقشه راهی برای مدیریت
شهری و سایر نهادهای مسئول در جهت آ گاهی از وضعیت موجود و اقدام برای تحقق صورت وضعیت
مطلوب باشد .بر این اساس اهداف مقاله حاضر را می توان در استخراج شاخصها و سنجههای
جامع کیفیت زندگی شهری و اندازه گیری و تبیین کیفیت زندگی در سراسر نواحی کالنشهر تهران
دانست .در تحلیل داده ها نیز بر اساس انتخاب رویکرد ذهنی در سنجش کیفیت زندگی از روشهای
مختلف تحلیل آماری مانند روش تحلیل عاملی استفاده شده است .یافته های پژوهش در بخش
مطالعات نظری به مستندسازی و استخراج جامع بیش از  90شاخص کیفیت زندگی از سه حوزه
نظری پژوهش های آ کادمیک ،تجارب شهرهای معتبر خارجی و پژوهش های سازمانهای جهانی
منجر گردید .در مراحل بعدی ،گردآوری دادهها در قالب  12000پرسش نامه در تمامی  114ناحیه
شهر تهران و تحلیل آنها با روش های یاد شده صورت گرفت .یافتههای حاصل از اندازهگیری کیفیت
زندگی در شهر تهران نشان داد که عوامل اصلی موثر بر کیفیت زندگی در کالنشهر تهران را نوزده عامل
اصلی تشکیل میدهند.

واژههای کلیدی
کیفیت زندگی ،رویکرد ذهنی ،ناحیه های شهری ،تحلیل عاملی ،کالنشهر تهران.
* این مقاله مستخرج از بخشی از طرح پژوهشی و مطالعاتی با عنوان "شناخت کیفیت زندگی در شهر تهران" است که با حمایت مالی و زیر
نظر مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،وابسته به شهرداری تهران ،در مهندسان مشاور خدمات مدیریت ایرانیان انجام شده و در سال
 1392به پایان رسیده است.
**نویسنده مسئول :تلفکس.E-mail: ahmadkhalili@ut.ac.ir ،021-88278908 :
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مقدمه
هــدف اصلــی طر حهــای توســعه شــهری ،تامیــن رفــاه نســبی
شــهروندان و بهبود کیفیت زندگی شــهری و رضایتمندی سکونتی
در محــات و مناطــق شــهری اســت .بــرای ایــن منظــور مدیریــت
شــهری همیشــه بر آن بوده اســت تا به مدد راهبردها ،سیاس ـتها
و برنامههــای درون ســازمانی و بیــن ســازمانی در تعامــل بــا ســایر
نهادهــای تاثیرگــذار بــر توســعه شــهری به ایــن هدف دســت یابد و
محیط شــهری زیس ـتپذیر را بــرای ســا کنان آن برنامهریــزی کند.
عالوه بر برنامهها و طر حهای توسعه شهری ،برنامههای سازمانها
و نهادهــای دولتــی و خصوصی نیــز که به نوعی با جامعه شــهری و
ســا کنین آن در ارتبــاط بودهانــد کیفیت زندگی شــهروندان را تحت
تاثیر قرار دادهاند .بدین ترتیب شــناخت و ســنجش کیفیت زندگی
در تهــران کــه معلول عواملــی همچون اقدامات مدیریت شــهری و
ســایر نهادهــای دولتــی و خصوصــی اســت ،موضوع بســیار حیاتی
اســت و میتواند زمینهای برای ترســیم نقشه راه مدیریت شهری و
سایر نهادهای مسئول در جهت آ گاهی از وضعیت موجود و اقدام
ب�رـای تحق��ق وضعیت مطلوب باش�دـ .در س��الهای اخیر ،تالش در
زمینهــ س��نجش تن�وـع زندگ��ی ش�هـری و تنوع شـ�هرها در شــهرهای
مختل�فـ جهاــن مــورد توجــه واقــع شــده اســت .ایــن تالشهــا کــه
ً
عموما با اصطالحاتی چون «رتبه بندی شهرها» 1یا «امتیازدهی به
شــهرها» 2بیان شــدهاند ،ســنجش و مقایسه شــهرها را در ارتباط با
طیــف متنوعی از جنبههای مختلف چــون کیفیت زندگی ،3هزینه
زندگــی ،4محیــط و فرصتهای کســب وکار 5و معیارهای دیگر مورد

توجه قرار دادهاند .پژوهش حاضر نیز با هدف شــناخت ،ســنجش
و تبییــن کیفیــت زندگــی بــه تفکیــک  114ناحیــه کالنشــهر تهــران و
رتبهبندی نواحی به تفکیک عوامل سازنده کیفیت زندگی و امتیاز
کل کیفیــت زندگی انجام شــده اســت .بر این اســاس اهداف مقاله
حاضــر را مــی توان در اســتخراج شــاخص ها و ســنجه های کیفیت
زندگــی شــهری در تهران بر اســاس شــرایط خاص آن ،انــدازه گیری
و تبییــن کیفیــت زندگــی از منظــر حــدود  12000شــهروند تهرانــی به
تفکیک نواحی شهرداری تهران برای اولین بار ،استخراج مهمترین
مولفــه های تاثیرگذار بر کیفیت زندگی به همراه تحلیل فضایی آن
و درنهایت اولویت بندی نواحی بر اســاس کیفیت زندگی در تهران
دانســت .روش اصلــی تحقیق در این پژوهــش ،با توجه به انتخاب
رویکرد ذهنی در سنجش کیفیت زندگی ،روش پیمایش و استفاده
از پرسشــنامه برای جمعآوری دادهها بوده اســت .در تحلیل اولیه
دادهها و ســطح بنــدی نواحی نیز از روش تحلیل عاملی ا کتشــافی
اســتفاده شده اســت .در فرآیند مطالعات شناخت کیفیت زندگی،
نتایــج مختلفــی در هــر مرحلــه بــه دســت آمــده اســت .یافتههــای
پژوهــش در بخــش مطالعــات نظــری و مــرور پیشــینه نظــری ،بــه
انتخــاب چارچــوب نظــری و مستندســازی و اســتخراج بیــش از 90
شاخص کیفیت زندگی از سه حوزه نظری پژوهشهای آ کادمیک،
تجارب شهرهای خارجی و پژوهشهای سازمانهای جهانی منجر
گردیــده اســت .در مراحــل بعــدی و پــس از پرکردن پرسشــنامهها،
تحلیل دادهها و تحلیل وضعیت نواحی صورت گرفته شده است.

 .1مبانی نظری و چارچوب مفاهیم پایه ای پژوهش
 .1 .1تاریخچه و تعاریف موجود در زمینه کیفیت زندگی
از دهــه  ،1930محققان بــا روشها ورویکردهای متنوع ،كیفیت
دهاند تا اجزاء و عناصر كیفیت
زندگی را مطالعه كردهاند .آنان كوشی 
زندگــی را معیــن نمایند و مناطــق جغرافیایی مانند شــهرها ،ایاالت
و کشــورها را به وســیله شــاخصهای كیفیت زندگی مقایســه كنند
(�Liu,1976, Boyer and Savageau,1981, Blomquist,1988, Sto
 .)ver and Leven,1992, Sufian,1993به لحاظ دانشگاهی ،مفهوم
کیفیــت زندگی شــهری بــه عنوان یــک زمینه تحقیقــی از اوایل دهه
 1960میالدی مطرح شد .گزارش کمیته ریاست جمهوری آمریکا در
راســتای تحقق اهداف ملی این کشــور و کار پژوهشــی بایر 6در سال
 1960میالدی درباره آثار ثانویه برنامههای محیط زیست در آمریکا به
عنوان اولین کارهایی نام برده می شوند که پیشگام توجه به موضوع
کیفی��ت زندگ��ی بودهان��د (.)Schuessler and Fisher,1985, 130
به طور كلی محققان مختلف به تناســب تخصص و زمینه كاری
خودتعاریفمتفاوتیاز كیفیتزندگیارائهدادهاند .گروهموسسهملی
سالمت عمومی و محیط زیست هلند 7مدعی است كه كیفیت زندگی

عبارت است از مسائل عینی همراه با تجهیزات غیرمادی زندگی كه به
نحوی مطابق با ادرا كات شخص در مورد سالمت ،محیط زندگی ،كار،
خانواده و  ...تعیین شده است ( .)RIVM,2002به هر ترتیب كیفیت
زندگی مفهوم گستردهای است كه دارای معانی گونا گون برای افراد و
گر وههایمختلفاست.برخیآنرابهعنوانقابلیتزیستپذیرییك
ناحیه ،برخی دیگر به عنوان سنجههایی برای میزان جذابیت و برخی
به عنوان رفاه عمومی ،بهزیســتی اجتماعی ،شادكامی ،رضایتمندی
و غیره ،تفسـ�یر کردهاند ( .)Epley and Menon, 2008, 281همچنین
کیفیت زندگی ممکن اســت احســاس خوب بودن از ترکیبی از عوامل
مرتبط با حس مکان یا هویت مکان از قبیل خوانایی ،خاطره جمعی
و حس تعلق تاریخی باشد .چیزی که در این جا بسیار اهمیت دارد،
ارتباط مســتقیم عاطفی ما با محیط ســاخته شــده اطراف است ،به
عبارت دیگر احســاس ما یا وا کنش احساســی بین مــا و فرم محیط و
اج��زای اصلی آن اس��ت( .)Profect and Power,1992 , 134همچنین
ســازمان بهداشت جهانی 8کیفیت زندگی را در حوزههای اجتماعی،
روانــی و فیزیکــی مــی دانــد و آن را اینگونــه تامیــن میکنــد« :کیفیت
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زندگــی ،ادرا ک فــرد از موقعیــت زندگی خــود در چارچــوب نظامهای
فرهنگی و ارزشی است که در آن زندگی می کند و با اهداف ،معیارها و
دغدغههای او رابطه دارد .این امر بسیار گسترده است و به شیوههای
پیچیده ،تحت تاثیر سالمت فیزیکی ،حالت روانی و میزان استقالل و
رواب��ط او با جنبههای مهم محی��ط وی ق��رار دارد» (.)WHO,1993,5
فقــدان تعریفی اســتاندارد از مفهوم کیفیت زندگی ،باعث شــده
اســت كــه گاه از واژههایی نظیر رفاه ،ســطح زندگــی ،رضایت مندی
از زندگــی و ماننــد اینهــا نیــز بــه جــای واژه كیفیــت زندگــی در متون
مطــرح در ایــن زمینه اســتفاده شــود .برخــی از صاحب نظــران واژه
كیفیــت زندگــی را در رشــته ای پیوســته از مفاهیــم قــرار میدهنــد،
برخــی دیگــر ایــن گونــه اســتدالل مــی كننــد كــه كیفیــت زندگــی،
مفهومــی چند بعدی اســت؛ كیفیــت زندگی ،موضوعی چند رشــته
ای و چنــد شــاخه ای اســت و از ایــن رو مفهومی چند بعدی اســت
( .)Ulengin,2001, 342م��رور متون مرتب��ط با كیفیت زندگی(�Phil
lips, 2006; Rapley, 2003; Lee, 2008; Massam, 2002; Felce
and Perry,1995;Turksever et al, 2001; Sirgy et al,2000; Die)ner and Eunkook,1997; Khizindar,2009;Baldwin et al,1990
حا كــی از تائیــد صاحبنظــران مختلــف دربــاره ابهــام مفهومــی در
تعریف این واژه است .همان گونه كه فلسه و پری( (�Felce and Per
 )ry,1995,51نیــز تا كید دارند ،کیفیت زندگی ،مفهومی چند ســویه
و مبهــم اســت کــه در ســطوح مختلف ،از ســنجش اجتمــاع محلی
تــا ارزیابــی خاص موقعیت و شــرایط فردی و گروهی بــه کار میرود.
تعاریــف عملیاتی کیفیت زندگی بســیار متنوع هســتند .بســیاری از
نوشتههای مرتبط با کیفیت زندگی ،به تنوع تعاریف کیفیت زندگی
اشــاره كردهاند به طوری که بســیاری معتقدند به اندازه تعداد افراد
انســانی میتــوان از کیفیت زندگــی تعریف ارائــه داد .این نکته موید
ایــن حقیقت اســت که برای افــراد مختلف ،اهمیــت و ارزش هریک
از ابعــاد مختلــف کیفیــت زندگــی ممكن اســت متفاوت باشــد .این
امــر میتوانــد گواهی بر فقــدان تعریــف عملیاتی مورد توافــق در این
زمینه باشد .رامنی و همکاران ( )1994كوشیده اند تا توضیح دهند
چرا تعریف جهان شــمول پذیرفتهای از كیفیــت زندگی وجود ندارد
بــه نظر آنــان فرآیندهای درونی و ذهنی وابســته بــه تجارب كیفیت
زندگی می توانند از طریق فیلترها و بیانهای مختلف توضیح داده
و تفســیر شــوند و از سوی دیگر مفهوم كیفیت زندگی به میزان قابل
توجهــی ســنگین و مبهم اســت؛ همچنیــن مفهوم كیفیــت زندگی،
فهمیدن رشد بشر و فرآیندهای توسعه ای ،میانگین امید به زندگی
افــراد و گســتره ای را كــه ایــن فرآیندهــای روانشــناختی تحــت تاثیر
عوامل محیطی و نظامهای ارزشگذاری انفرادی هستند ،دربر دارد
(.)Romney,1997,253
 .1 .2رویکردهــای اصلــی موجــود در زمینــه ســنجش کیفیــت
زندگی شهری
كیفیــت زندگــی یك فرد به حقایق عینــی و خارجی زندگیاش و
دریافتها و ادرا كات درونی و ذهنی او از این عوامل و نیز از خودش
وابســته اســت .ایــن مســاله تقریبــا توســط ا كثــر پژوهشــگران مورد
تصدیق قرار گرفته است .بنابراین ،تحقیقات در مورد كیفیت زندگی

ً
عمدتــا میكوشــد تــا اثر مركــب این عوامل عینــی و ذهنی را بــر رفاه و
سعادت بشری بسنجد .در طی دهههای گذشته دو رویکرد علمی
به ســنجش کیفیت زندگی وجود داشــته اســت ،اولی رویکرد عینی
یا شــاخصهای اجتماعی و دومی ســنجش ذهنی بهزیستی است.
جنبــش شــاخصهای اجتماعی بر اندازهگیری متمرکز اســت .رشــد
شــاخصهای اجتماعــی در ســنجش کیفیــت زندگی با مورد ســؤال
قرار دادن همبســتگی رشــد اقتصادی رفاه ،همزمان بوده است .در
مقابل ،تحقیقات ذهنی سنجش بهزیستی ،به تجربه ذهنی افراد از
زندگیشان مربوط است .در این جا فرض پایه آن است که بهزیستی
میتوانــد از طریــق تجارب آ گاهانه مردم به واســطه احســاس لذت
��ت ش��ناختی ،تعری��ف ش��ود (.)Diener and Shu,1997,191
و رضای ِ
معیارهــا و ابزارهــای تحقیقــات ذهنــی و شــاخصهای اجتماعــی
مبتنــی بــر تعاریــف متفاوتــی از کیفیت زندگی اســت .با ایــن وجود،
اتخاذ رویکرد علمی به بهزیســتی ،نیازمند داشــتن دیدگاهی جامع
دربــاره پدیــده از طریــق ترکیــب نقــاط قــوت دو رویکــرد پیــش گفته
اســت .رویكردهــای عینــی یــا شــاخصهای اجتماعــی ،معیارهایی
هســتند کــه انعــکاس دهنــده شــرایط عینــی مــردم در یــک واحــد
جغرافیایی و فرهنگی مفروض است .این رویکرد مبتنی بر دادههای
کمــی و عینی از شــرایط زندگی اســت تا این که بــر ادرا ک ذهنی افراد
از محیط اجتماعی متکی باشد .تحت لوای مفهومی شاخصهای
اجتماعــی ،متغیرهــا طیــف وســیعی از حوزههای اجتماعــی را مورد
بررســی و اندازهگیــری قــرار میدهند در مقابل فــرض پایه تحقیقات
بهزیستی ذهنی این است که برای درک و شناخت بهزیستی افراد،
سنجش مستقیم وا کنش انفعالی 9و شناختی افراد در قبال کل و نیز
حوزههایی خاص از زندگیشان ضرورت دارد.
 .2 .2مــروری بــر متــون معتبــر جهانــی و اســتخراج معیارهــا و
شاخصهای سنجش کیفیت زندگی
در ایــن بخش از پژوهش ،بر اســاس پیشــینه موضــوع در جهان
و ایــران و تدقیــق ماهیــت شــاخصهای عینــی و ذهنی بــه کاررفته
در پژوهشهــای معتبــر ،مستندســازی و ارائه شــاخصهای نهایی
ســنجش کیفیت زندگی شهری در کالنشهر تهران صورت می گیرد.
در تدویــن نهایــی شــاخصهای مــورد نظــر در این بخــش ،تالش بر
آن بــوده اســت کــه شــاخصهایی انتخاب شــوند که هــم ماهیت و
هدف این مطالعه را پوشش دهند و هم قابل تبدیل به سنجههای
ذهنــی برای پرســش از شــهروندان در قالب پرسشــنامه باشــند .به
منظــور دســتیابی به این هدف ،بســیاری از مقالههــا و گزارشهای
معتبــر مربوط بــه کیفیت زندگی در ســطح بین المللــی و طر حهای
مطالعاتــی انجــام یافتــه در مقیــاس شــهری و منطقــه ای بررســی
شــدهاند و شاخصهای آنها اســتخراج گردیدهاند .سپس بر اساس
شــرایط خاص کالنشــهر تهران و ســاخت اجتماعی و اقتصادی ویژه
آن ،شــاخصهای مربوطــه ،پایــش و بازبینــی گردیــد و از بیــن ایــن
شــاخصها درنهایت حدود  90شــاخص نهایی انتخــاب گردید .در
این بخش به بررسی شاخصهای نهایی تدوین شده در سه بخش
مطالعات بین المللی ،مطالعات آ کادمیک و مطالعات سازمانهای
شهری در شهرهای ویژه پرداخته می شود.
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.1.2.2شاخصهایموجوددر مطالعاتسازمانهایبینالمللی
در ارتباط با مطالعات کیفیت زندگی در ســطح فراملی مطالعات
مختلفی انجام شده است و هریک از آنها بسته به اهداف خود دارای
شــاخصهای مختلفی بوده اند .ولی آنچه روشــن است وجود توافق
نســبتا گسترده در بسیاری از شــاخصهای ذهنی و عینی موجود در
این مطالعات بوده اســت .در این مقاله ســعی برآن شــده اســت تا از
بین شاخصهای اشاره شده در این مطالعات ،شاخصهایی مبنای
عمــل قــرار گیرند کــه قابلیت اندازه گیــری دارند و وجه ذهنــی در آنها
نمود بیشــتری دارد .علت این موضوع قابلیت تبدیل شــاخصهای
مربوطه به ســواالت روشن وشــفاف بوده است .در این زمینه ،منابع
مختلفـ�ی{;World Health Organization ,1997;UN-Habitat ,1998
Economist Intelligence Unit-EIU,2005;Mercer,2007; Asian
 }Development Bank -ADB,2001بررســی گردیــد و شــاخصهای
مــورد توافق بین آنها به عنوان بخشــی از شــاخصهای منتخب این
مقالــه برگزیــده شــد .در مرحلــه بعــدی شــاخصهای بــه کار رفته در
تحقیقات آ کادمیک و حرفه ای بررسی شده و شاخصهایی که دارای
بیشترین فراوانی در بین انواع مطالعات بوده اند ،برگزیده شدند.
برنامه شاخصهای شهری جهانی 10تابع برنامه اسكان بشر سازمان
ملــل متحد 11اســت کــه دادههای شــاخصهای شــهری جهانــی 12را
از  232شــهر در  113كشــور دنیــا جمــع آوری نموده اســت .دادهها در
ارتباط با تعدادی از شاخصها از منابع ثانویه و بر پایه آخرین اطالعات
مورد نیاز جمع آوری شده است( .)UN-Habitat,1998شاخصهای
مختلفی در ارتباط با کیفیت زندگی در این مطالعه وجود داشــته که
برخی از آنها قابل تبدیل به شــاخصهای ذهنی قابل سنجش برای
انــدازه گیــری در کالنشــهر تهران بودند کــه به عنوان نمونــه می توان
از رضایتمنــدی از تامیــن مالی مســکن ،رضایتمندی از دسترســی به
زیرســاختهایی همچــون آب ،برق ،تلفن ،رضایتمنــدی از وضعیت
حمل و نقل و مانند اینها را نام بـ�ر د ( .)UN-Habitat,1998همچنین
مطالعــات موسســه مرســر یکــی از جامــع تریــن مطالعات مربــوط به
کیفیت زندگی را در سطح جهانی به خود اختصاص می دهد .بسیاری
از شاخصهای اشاره شده در مطالعات مختلف در بین شاخصهای
مورد بررسی این موسسه وجود دار د ( )Mercer,2007و در شهر تهران
بســیاری از آنهــا بــرای مطالعــه در مراحــل آتــی انتخــاب شــدهاند .در
ســنجش موسســه مرســر ،مطالعهای در ارتباط با  380شــهر در نقاط
مختلف جهان ،بر پایه سنجشهای مشروح و ارزیابی ١٠طبقهبندی
اصلــی و  39معیــار یا عامل به صورت یك بار در ســال صورت میگیرد.
این موسسه هر سال یک بررسی در ارتباط با کیفیت زندگی و دو بار در
هر سال یک پیمایش در ارتباط با هزینه زندگی انجام میدهد.
یکــی دیگر از مطالعات صورت گرفتــه در این زمینه ،مطالعه بانك
توســعه آســیایی 13اســت کــه در جدول مستندســازی شــاخصهای
کیفیــت زندگی از آن بهره گرفته شــده اســت .مطالعــات این بانک در
ارتباط با شــانزده جنبه و در قالب حدود چهل شــاخص بوده اســت.
در انتخــاب برخــی از شــاخصهای مورد اســتفاده برای انــدازه گیری
کیفیت زندگی در تهران ،شاخصهایی همچون شاخصهای مربوط
بــه ابعــاد آموزش ،اشــتغال و خدمــات از نتایج این مطالعه اســتفاده
شــده اســت( نــگاه کنیــد بــه .)ADB ,2001شــاخصهای مربــوط به

واحــد اطالعــات مجلــه ا کونومیســت نیــز در ایــن بخــش از مطالعات
مورد بررسی و مقایسه با شاخصهای مطالعات مشابه آن قرار گرفته
اس��ت ( .)Economist ,2005شــاخص کیفیت زندگــی واحد اطالعات
موسســه ا کونومیســت 14نه عامل اصلی کیفیت زندگی را مورد بررسی
قرار می دهد .در بررسی این موسسه ،دادههای مورد نیاز در محاسبه
شــاخص کیفیــت زندگــی در بعد عینــی ،از منابع مختلــف و متنوعی
مانند موسسات و نهادهای وابسته به سازمان ملل ،خانه آزادی 15و
در بعد ذهنی از پیمایشهای رضایت از زندگی 16جمعآوری میشوند.
یکــی دیگــر از مهمترین مطالعات انجام شــده در مورد شــاخصهای
کیفیــت زندگــی کــه توجــه ویــژه ای بــه بخــش ســامت دارد مطالعه
گروه  WHOQOLاســت که کیفیــت زندگی را به عنوان مفهومی چند
بعدی قلمداد نموده اســت .اجزای روش  WHOQOLبدین صورت
است که بر اساس چهار حوزه اصلی ،شاخصهای مختلفی را دسته
بنــدی نمــوده اســت .در تحقیــق حاضــر و در جــدول مستندســازی
شــاخصهای مورد نظر در کالنشــهر تهران ،برخی از شاخصها نظیر
رضایتمندی از وضعیت هوا ،آب و صدا ،رضایتمندی از مراقبتهای
بهداشـ�تی و درمانی ،رضایتمندی از احسـ�اس بهزیستی و خشنودی
( )World Health Organization,1997و بسیاری دیگر از شاخصهای
مرتبط با حوزه سالمت از مطالعات  WHOQOLاستخراج شده اند.
 .2.2.2شاخصهای موجود در مطالعات آ کادمیک
یکــی از پراســتنادترین منابع مربــوط به کیفیــت زندگی ،مطالعه
ماسام در سال  2002میالدی است که در آن به چگونگی برنامه ریزی
در حوزه عمومی بر اساس شاخصهای کیفیت زندگی پرداخته شده
اســت .یکی از مهمتریــن نکات این مطالعه ،بررســی و تدقیق ابعاد و
مدلهای مفهومی مختلف کیفیت زندگی است .بر اساس این ابعاد و
مدلهای مفهومی ،ماسام برخی از شاخصهای مورد نظر را فهرست
نموده اس��ت( )Massam,2002,177که برخی از آنها برای اســتفاده در
این تحقیق انتخاب شــدهاند .بررســی جامع راپلی در ســال  2005نیز
یکی از مهمترین بررسیهای انجام شده در این حوزه است .راپلی در
کتــاب خــود در نه فصل به تفصیل به موضوع کیفیــت زندگی به طور
خــاص پرداخته و شــاخصهای مــورد نظر را بیان کرده اســت .بدین
ترتیب که ابتدا با ذکر تعاریف بسیاری از مطالعات پیشین ،به مفهوم
شناسی کیفیت زندگی پرداخته و سپس به بررسی شرایط اندازه گیری
کیفیــت زندگــی در روشهای کیفی و کمی اشــاره نمــوده و چارچوب
بکارگیری آنها در حوزههای مختلف اجتماعی ،فرهنگی و ســامت را
خاطر نش��ان نموده اس��ت ( .)Rapley,2003شــاخصهای اســتخراج
شده از مطالعه راپلی بر اساس در نظر داشتن اطالعات و ابعاد ذهنی
کیفیــت زندگــی در تهــران در جدول مربوطــه آمده اســت .در تحقیق
جیــان جو و همکارانشنیز در ســال  2002میالدی ،کیفیت زندگی در
شهرهای شانگهای و تیانجین بر اساس سرشماری سال  1993چین
مورد بررسی قرار گرفته است .در این تحقیق ،شاخصهای مختلفی
مــد نظــر قــرار گرفته اســت که بــه عنــوان نمونه می تــوان به مــواردی
همچوندسترسیبهمرا کزآموزشی،رضایتمندیاز سیستماشتغال،
رضایتمندی از روابط شــخصی و بســیاری دیگر از شــاخصها اشــاره
نمود ( .)Ji and Xu,2008, 177همچنین مطالعه ال  -استا ( )2007در
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ارتباط با سنجش کیفیت زندگی در مناطق کشاورزی ایاالت متحده
آمریکا نیز یکی از پژوهشهایی است که با تا کید بر سطح ملی آمریکا
و بــه تفکیــک کانتیها صــورت گرفته اســت .ابعاد مختلــف انتخاب
شــده برای ســنجش کیفیت زندگی بر اســاس گروه بنــدی دادههای
سرشــماریها و بــه تفکیــک شــرایط نیــروی کار ،کیفیــت واحدهای
همسایگی ،کیفیت خدمات عمومی و خصوصی و همچنین تعامالت
اجتماعی بوده است(.)El-Osta,2007,145-147
یکــی دیگــر از تحقیقــات جامعی که در ســطح ملــی و به تفکیک
مناطق شــهری انجام شــده اســت مطالعه برگر و همکاران در ســال
 2008در ارتباط با بازار مســکن و بازار کار در شــهرهای روسیه است.
در ایــن تحقیــق کــه دادههــای آن بر اســاس مقیاسهــای مختلف
17
شــهری و منطق ـهای و بــر اســاس اطالعــات مرکــز نظارتــی روســی ه
گردآوری شــده اســت ،به رتبه بندی شــهرهای روســیه با استفاده از
شاخصهای مختلف پرداخته است .تا کید این مطالعات بیشتر بر
روی شاخصهای عینی بوده و به شاخصهایی نظیر زیرساختها،
آمــوزش ،اشــتغال،آلودگی هــوا و آب ،دسترســی بــه پزشــک ،جرم و
جنایــت و حمــل و نقــل عمومــی و شــاخصهای دیگر اشــاره نموده
اسـ�ت ( .)Berger and Blomquist,2008,35-37مطالعــه ســانتز و
مارتینز در ســال  2007نیز در ارتباط با کیفیت زندگی شــهری در شهر
پورتــو یکــی دیگــر از مطالعاتی اســت کــه در ارتباط بــا کیفیت زندگی
شهری صورت پذیرفته و با تا کید بر ابعاد ذهنی ،شاخصهای خود
را انتخــاب نمــوده و تحقیق مربوطه بر این اســاس به انجام رســیده
است .تا کید بر شاخصهای ادرا کی از نکات ویژه در این تحقیق می
باشد که بر اساس شاخصهای  21گانه و  13بعد اصلی تحقق یافته
است(.)Santos and Martins,2007, 51-63
یکی از پراستناد ترین تحقیقات انجام شده در زمینه اندازه گیری
کیفیت زندگی ،مطالعه مکرا و همکاران ( )2005در ارتباط با اندازه گیری
کیفیت زندگی شهری در جنوب شرقی کوئیزلند است .در این مطالعه
ســنجش کیفیت زندگی شــهری بر اساس سه سطح واحد مسکونی،
واحد همســایگی (محله) و شــهر انجام شده اســت .یافتههای مکرا و
همکارانش نشان می دهد که در مجموع سطح رضایتمندی از محله
در مقایسه با سطح واحد همسایگی و شهر دارای اهمیت کمتری بوده
اســت و در ایــن بین شــاخصهای رضایتمنــدی از خدمــات دولتی و
هزینههایزندگیبااهمیتترینشاخصها در بین گروههایمختلف
جمعیت��ی بوده ان��د( .)Mccera and Stimson, 2005,121تورک ســور و
آتالیک ( )2000نیز در تحقیق خود به بررسی امکانات و محدودیتهای
مختلف روشــهای اندازه گیری کیفیت زندگی در منطقه کالنشــهری
اســتانبول پرداختــه اند .تــورک ســور و آتالیک در منطقه کالنشــهری
اســتانبول از  18شــاخص بــرای انــدازه گیــری خــود بهرهجســته انــد
( .)Turksever and Atalik,2000,170النجیــن و همکارانــش ()2001
نیــز به مطالعــه دیگری در اســتانبول پرداخته و ســعی در رســیدن به
مدلی چند بعدی بر اساس چهار بعد اصلی محیط فیزیکی ،محیط
اجتماعی ،محیط اقتصادی و محیط ارتباطات و اطالعات برای اندازه
گیــری کیفیــت زندگــی در اســتانبول بــوده انــد .در این مطالعــه نیز به
شاخصهاییهمچونهزینههایزندگی،خدماتآموزشی،فضاهای
ســبز ،ســامت و زیرســاختهای شــهری و  ...اشــاره شــده اســت که

د (.)Ulengin et al,2001, 366
تعداد آنها به حدود  17شاخص می رس 
مطالعــه مــک موهن ( )2002نیز در ارتبــاط با اندازه گیری کیفیت
زندگی در شــهر بریستول انجام یافته است .شاخصهای به کار رفته
در این مطالعه بر اسـ�اس پنج سـ�طح مختلف طبقه بندی شـ�ده اند
( .)McMahon, 2002,178یکــی دیگــر از مطالعــات مربــوط به کیفیت
زندگی ،مطالعه ای اســت که لی ( )2008با اســتفاده از پنج بعد اصلی
کیفیت زندگی ،خدمات شهری ،رضایت محله ای ،منزلت اجتماعی،
ارزیابی محیطی و دلبستگی محلی در تایپه بدان پرداخته است .در
ایــن مطالعــه اولویت اصلی بر روی ســنجش کیفیت زندگــی با تا کید
بــر ابعــاد ذهنــی آن بوده اســت .در این مطالعــه 331مصاحبــه در 13
شهرســتان تایپه در ســال  2004انجام شــده است و متوسط زمان هر
مصاحبــه در حــدود  50دقیقه ب��وده اس��ت (.)lee,2008,1206-1210
پنج بعد اصلی در این مطالعه در قالب  35شاخص به کار گرفته شده
اند .مطالعه فاهی و سیناید ( )2008در شهرستان گالوی ایرلند با تا کید
بر رویکرد توســعه پایدار در کیفیت زندگی و در پنج منطقه شهرستان
گالــوی ایرلنــد انجــام یافتــه اســت .یکــی از نقــاط قــوت ایــن مطالعه
مشــارکت شــهروندان در مناطق مختلف برای تعیین شــاخصهای
کیفیــت زندگــی بوده اســت .این مطالعه در  8مرحله صــورت گرفته و
تعداد پرسش نامههای مربوط به آن در هر منطقه 200 ،پرسش نامه
بوده اســت .تعداد شاخصهای به کار رفته در این مطالعه در حدود
 20ش��اخص ب��وده اس��ت( .)Fahy and Cinneide ,2008,374مطالعــه
داس ( )2008نیز در گواهاتی هندوســتان در مورد بررســی ارتباط بین
شــاخصهای ذهنی و عینی بوده اســت .داس در این مطالعه خاطر
نشان می ســازد بسیاری از شاخصهای ذهنی و عینی دارای جهت
گیری دووجهی هستند و می توانند هم به عنوان شاخص عینی و هم
به عنوان شاخص ذهنی به کار روند .به نظر داس شاخصهای عینی
بیشتر بیانگر استانداردهای زندگی است و شاخصهای ذهنی بیانگر
رضایتمندی از تمامی ابعاد فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی هســتند.
داس در این مطالعه ،مدل مفهومی خود را بر اســاس ســه بعد اصلی
محیط اجتماعی ،محیط اقتصادی و محیط فیزیکی شکل داده و از
طریق آنها به  18شاخص اصلی می رسد(.)Das,2008,304-309
مطالعه زبردست در ایران در ارتباط با اندازه گیری کیفیت زندگی
با تا کید بر بعد مسکن در سکونتگاههای خودرو جزء اولین مطالعاتی
اســت کــه در ایران و در زمینــه ورود موضوع کیفیت زندگی به ادبیات
شهرســازی صــورت گرفتــه اســت .زبردســت در ایــن مطالعــه در ســه
ســکونتگاه باقرآبــاد ،صالــح آبــاد و خاتون آبــاد به تدقیق  19شــاخص
کیفیت مسکن پرداخته است .روشهای به کار رفته در این مطالعه
روشتحلیلعاملیوتحلیلرگرسیونی گامبه گامبودهاست.براساس
روشتحلیلعاملی 7عاملاصلیاز بینشاخصهای.هدفپژوهش
استخراج شده و به نامهای قوام مسکن ،مطبوعیت مسکن ،فضای
مســکن ،کیفیت مســکن ،خدمات اساســی مســکن ،دوام مسکن و
اجارهمسکنتفسیرونام گذاریشدهاند.یافتههایاینتحقیقنشان
می دهد که رضایتمندی از وضعیت مسکن در سکونتگاههای قبلی
سا کنان بیشتر بوده و تحلیلهای رگرسیونی بیانگر آن است که ارتباط
مســتقیمی بین دالیل مهاجرت به ســه سکونتگاه و کیفیت مسکن
ای�نـ ن��وع ازس��کونتگاهها وج��ود دارد(.)Zebardast,2009,307-323
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.3.2.2شاخصهایموجوددرمطالعاتسازمانهایویژهشهری
یکــی از جامــع تریــن مطالعات شــاخص مــدار در خصــوص اندازه
گیری کیفیت زندگی ،مطالعه ای است که موسسه بین االمللی توسعه
پایدار 18در شهر وینپگ مطرح نموده است .در این مطالعه و در ارتباط
با اندازه گیری کیفیت زندگی 5،بعد اصلی 22،بعد فرعی و 60شاخص
معرفــی شــده انــد .ابعاد اصلی بــه کار رفته در این پژوهــش عبارتند از
محیط شــهری ،اقتصاد شــهری ،تعلقات اجتماعی ،رفاه شــخصی و
حکومت محلی .مشــخصه ویــژه این مطالعه ،اســتفاده از گروههای
بحــث ویژه و بهره گیری از ذینفعــان در مورد نحوه گردآوری اطالعات
مربوط به شــاخصها بوده اســت .در این مطالعه به منظور تســهیل
گــردآوری اطالعــات مربــوط بــه شــاخصها و تدقیــق آنها در راســتای
رسیدن به اهداف مطالعه ،چرخه ای ده مرحله ای پیشنهاد گردیده
است (.)City of Winnipeg Quality of Life Indicators Report,1998
سیســتم گزارشدهی کیفیت زندگی نیوزیلند 19در شــهرهای نیوزلند
را شــاید بتوان یکی از وســیع ترین مطالعات صورت گرفتــه در ارتباط
با کیفیت زندگی در جهان دانســت .هدف اصلی پــروژه مزبور ،فراهم
نمودن اطالعات برای تصمیمسازان به منظور ارتقاء کیفیت زندگی در
نواحی کالن شهری نیوزلند است .این پروژه دوازده شهر با  56درصد
از جمعیت کل کشــور نیوزلند را دربرمیگیرد .این پیمایش نظر بیش
از  7500نفــر را در بزرگتریــن شــهرها و بخشهــای کشــور نیوزلند دربر
میگیرد .این مطالعه  68شاخص کلیدی کیفیت زندگی (مشتمل بر
 186سنجه )20در  11محور اصلی را دربرمیگیرد.

سیســتم گزارشدهــی کیفیت زندگی اتحادیه شــهرداریهای
کانــادا 21یکــی دیگر از مطالعات و تجارب صــورت گرفته در ارتباط با
اندازه گیری کیفیت زندگی است که جهت استخراج شاخصهای
مــورد اســتفاده در شــهر تهــران ،مــورد توجــه بوده اســت .عــاوه بر
مطالعاتی که ذکر شد در مستندسازی شاخصهای کیفیت زندگی
در مقاله حاضر و در بخش شاخصهای مورد استفاده سازمانهای
ویــژه شــهری ،به مطالعات دیگر تجارب مرتبــط با موضوع همانند
گــزارش كیفیــت زندگــی 22لیورپــول كه با همــكاری گــروه  BMGدر
ســال  2008تهیه شــده است و همچنین شاخصهای بیست گانه
به کار رفته در گزارش ســنجش کیفیت زندگی کمیســیون توســعه
پای��دار لن��دن( (�Development Commission,2004 London Sus
 ,) tainableنیــز پرداختــه شــده و شــاخصهای گونا گونــی بــر ایــن
اساس انتخاب شدند .بدین ترتیب در مجموع و بعد از مرور متون
مرتبــط ،مهمتریــن اصول و ســنجههای قابــل اندازهگیری کیفیت
زندگی شهر تهران استخراج گردیده و در قالب  12بعد و  91شاخص
بــر طبق جدول مربوطه دســته بندی و تلخیــص گردید .جدول ،1
مستندســازی شــاخصهای اندازه گیری کیفیت زندگی شهری در
ســه حوزه مطالعات ســازمانهای بین المللی ،مطالعات آ کادمیک
و ســازمانهای ویــژه شــهری و بــه تفکیــک شــاخصها و مطالعــات
مربوطــه را نشــان می دهــد .همچنیــن چارچوب مفهومــی نهایی
ســنجش کیفیت زندگی در نواحی کالنشــهر تهران به تفکیک ابعاد
و شاخصهای منتخب در تصویر  1نشان داده شده است.

جــدول  -1مستندســازی شــاخصهای انــدازه گیــری کیفیــت زندگی شــهری در ســه حــوزه مطالعات ســازمانهای بیــن المللــی ،مطالعات آ کادمیــک و ســازمانهای ویژه شــهری و به تفکیک
شاخصها و مطالعات مربوطه.
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تصویر -1چارچوب نظری منتخب سنجش کیفیت زندگی در نواحی کالنشهر تهران به تفکیک ابعاد و شاخصها .
مأخذ( :تنظیم بر اساس ابعاد و سواالت پرسشنامه)
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 .2تشریح روش شناسی پژوهش
جمعیت کل شــهر تهران بر اســاس برآوردهای ســالنامه آماری
در ســال  1389برابر با  8672392نفر بوده اســت .در این پیمایش
 371محله در  114ناحیه از  22منطقه شهر تهران برای نمونهگیری
انتخــاب شــدهاند .بــرای انجــام پیمایــش کیفیــت زندگــی حــدود
 13500پرسشنامه تکثیر و برای تکمیل به پرسشگران تحویل داده
شد .در زمان انجام پیمایش ممکن است تعدادی از پرسشنامهها
بــه دالیل مختلــف تکمیل نگردیده و برای تحلیــل مورد تایید قرار
نگیرد .تعداد پرسشنامه دریافتی از پرسشگران از کل مناطق شهر
تهــران برابــر با  12015مــورد و تعداد مورد تایید بــرای انجام ورودی
داده برابــر با  11935اســت .نمونههای مربوطه در تمامی ســنین و
شــغلهای مختلف و شامل هر دو جنســیت زن و مرد بوده است.
در هــر پرسشــنامه  107ســؤال در قالــب  13عنــوان کلی با اســتفاده
از طیــف  5گانــه لیکرت و بر اســاس شــاخصهای منتخب مطالعه
در بخشهای پیشــین انتخاب شــدند .روایی و پایایی شاخصها
بــر اســاس چهــار روش تعیین شــده و شــاخصهای نهایــی بر این
اساس غربالگری شدند؛ اول اینکه شاخصهایی که تعداد فراوانی
اســتفاده از آنها در ماتریس مســتند ســازی شــاخصها کمتر بوده
از دامنــه شــاخصها حــذف شــدند ،دوم اینکه شــاخصهایی که
از جهان بینی و شــرایط خاص شهرســازی ایرانی فاصله داشتهاند
و معنــا دار نبودنــد ،حــذف گردیدند ،ســوم اینکه بر اســاس آزمون
آلفــای کرنباخ و بر اســاس تســت مربوطه شــاخصهایی که روایی
و پایایــی کمتــری در نواحــی شــهر تهــران داشــتند حذف شــدند و
در نهایــت چهــارم اینکه بر اســاس روش تحلیل عاملــی و با تکیه بر
وزن شــاخصهای بدســت آمده از روش مزبور و بر اســاس ماتریس
همبســتگی و آماره اشــترا ک شــاخصهای کم اهمیت شناســایی
و حــذف شــدند .در نهایــت بــر اســاس غربالگریهــای چهــار گانــه
فــوق شــاخصهای نهایــی منتخــب در قالب  12بعد کلــی زیر وارد
مــدل عملیاتی گردیدند؛ میــزان رضایتمندی از وضعیت مســکن،
میــزان رضایتمنــدی از وضعیــت تأسیســات و تجهیــزات ،میــزان
رضایتمندی از وضعیت امکانات و خدمات شهری ،میزان رضایت
از وضعیت اشــتغال و شــرایط اقتصادی ،میزان رضایت از وضعیت
آمــوزش ،میــزان رضایت از وضعیــت خانواده خود ،میــزان رضایت
از وضعیت تفریحات و ســرگرمیها ،وضعیت ســامت و بهداشــت و
درمان ،میزان رضایت از جامعه مدنی و حکمروایی شهری ،میزان
رضایــت از وضعیــت امنیــت و ایمنــی ،میــزان رضایــت از وضعیــت
محیطزیســت و رضایتمنــدی کلــی از زندگــی مطــرح شــده اســت.
بــا توجــه بــه ســطح تحلیــل ناحیــه در تجزیــه و تحلیــل دادههــای
گردآوری شــده و تعداد حدود  114ناحیه در کل شــهر تهران ،تعداد
نمونــه در ایــن پیمایــش  12000مــورد در نظر گرفته شــده اســت .با
توجــه بــه آمار کوکران میزان خطای اندازهگیری در کل شــهر تهران
کمتــر از  0/009اســت .در ایــن پژوهــش آمــار کوکــران ،بــرای تعیین
خطــای اندازهگیــری بــا احتمــال  95درصــد و تعــداد  12000نمونــه
مورد محاســبه قــرار گرفــت .روش انتخاب نمونــه در این پیمایش
نیز ،روش خوش ـهای متناســب با حجم اســت که در آن با توجه به

جمعیــت هــر ناحیه ،تعداد نمونهها مشــخص میگردد و ســهم هر
ناحیــه از پرسشــنامهها بهدســتمیآید .پــس از آن نیز با دردســت
داشــتن نقشــه بلوکها و انتخــاب تصادفی پرسششــونده اول ،با
اســتفاده از فاصله سیستماتیک ،سایر پرسششوندگان مشخص
شــدند .پــس از تکمیــل پرسشــنامهها و ورود دادههــا  ،از روش
تحلیل عاملی برای سنجش کیفیت زندگی استفاده گردید.

 .3سنجش و مدلسازی کیفیت زندگی شهری
در کالنشهر تهران
اولیــن گام در روش تحلیــل عاملــی ،تشــكیل ماتریــس اولیــه
اطالعات اســت .در این تحقیق ،ماتریســی دارای  114ناحیه شهری
بــه عنــوان ردیفهــای ماتریــس و  91شــاخص تبیینکننــد ه کیفیت
زندگــی بــه عنــوان ســتونهای ماتریــس ،بــه عنــوان ماتریــس اولیــه
ً
اطالعات تشــكیل گردید .همان طور که قبال ذکر شــد شاخصها در
قالب پرسشنامه و به صورت ذهنی مورد سنجش قرار گرفت .مرحله
بعد بررسی مقادیر اشترا كات مربوط به هر متغیر با سایر متغیرهای
مربوطــه اســت کــه در فرآیند این پژوهــش 5 ،بار مدل اجــرا گردید و
با همدیگر مقایســه شــد .و پس از بررســی نتایج مربوط در تمامی 5
مرتبــه و تجزیــه و تحلیل آنها در نهایت اجرای دوم (با  ۷۱شــاخص
و  19عامــل و درصــد واریانــس  )۶۱/۶هــم بــه دلیــل رســیدن حــد
نصاب مناســب از واریانس تجمعی و حذف شــدن تعداد کمتری از
شــاخصها مال ک عمل قرار گرفت .وزنهای مختلف شاخصهای
متعدد در این فرایند بر اســاس روش تحلیل عاملی محاســبه شــده
اســت .بر این اســاس که بر اســاس ماتریس همبســتگی شاخصها
و همچنیــن بــر اســاس میزان بارهــای عاملــی شــاخصها در درون
عوامــل ،میــزان اشــترا کات مربــوط بــه هر شــاخص محاســبه شــده
اســت .بدین ترتیب شــاخصهایی که دارای بیشــترین همبستگی
با شاخصهای دیگر بوده و همچنین دارای بارهای عاملی بیشتری
باشــند و بــر اســاس ایــن دو پارامتــر مربوطه آمــاره اشــترا کات آنها به
عنوان پارامتر وزنی شاخصها دارای بیشترین مقادیر خواهند بود.
خروجی بعدی گزارش مربوط به آزمون مناسبتهای آماری و آماره
 KMOو بارتلــت میباشــد .در آزمــون  KMOكــه مقــدار آن همــواره
بیــن  0و  1اســت ،در صورتــی كــه مقدار مــورد نظر كمتر از  0.5باشــد،
دادههــا بــرای تحلیل عاملی مناســب نخواهند بــود و حذف بعضی
از متغیرهــا که با متغیرهای دیگر به اندازه کافی همبســته نیســتند
مفیــد اســت .ا گر مقــدار آن بیــن  0.5تا  0.69باشــد ،باید بــا احتیاط
بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت .اما در صورتی كه این مقدار بیشتر
جدول-2مقادیرآمارههای کایزرمییراولکینوبارتلتدرسنجش کیفیتزندگی کالنشهرتهران.

92.7
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جدول  -3نام گذاری عوامل تبیین کننده کیفیت زندگی در سراسر نواحی کالنشهر تهران به همراه شاخصها و بارهای عاملی آنها.

عوامل تبیین کننده کیفیت زندگی
در نواحی کالنشهر تهران

شاخصها و بارهای عاملی

درصد تبیین
واریانس

.1کیفیت عملکرد نمایندگان
مردم و نهادهای اداری

رضایتمندی از نمایندگان مجلس ( ،)0.751رضایتمندی از شورای شهر ( ،)0.734رضایتمندی از عملکرد
دولت و مدیران دولتی ( ،)0.697رضایتمندی از عملکرد ادارات ( ،)0.648مشارکت در تصمیمات شورایاری
محله ( ،)0.589رضایتمندی از شهرداری ( ،)0.493روابط بین الملل کشور ()0.435

.2وضعیت آزادی اجتماعی

آزادی مطبوعات و رسانهها ( ،)0.733رضایتمندی از امنیت سیاسی ( ،)0.694آزادی قومیتها (،)0.686
رضایتمندی از حقوق شهروندی ( ،)0.648رضایتمندی از چگونگی برگزاری انتخابات ( ،)0.572رضایتمندی از
اعمال قانون در جامعه ()0.432

5.105

.3وضعیت مسکن

رضایتمندی از نقشه و طراحی داخلی مسکن ( ،)0.785رضایتمندی از امکانات و تاسیسات واحد مسکونی
( ،)0.733رضایتمندی از مساحت واحد مسکونی ( ،)0.705رضایتمندی از وسایل خانگی و مبلمان (،)0.698
رضایتمندی از میزان استحکام واحد مسکونی ()0.687

4.601

.4وضعیت اقتصادی و اشتغال

تعداد ساعات کاری در طول هفته ( ،)0.713رضایتمندی از وضعیت امنیت شغلی ( ،)0.708رضایت از
وضعیت اشتغال ( ،)0.662رضایت از همکاران در محل کار یا تحصیل ( ،)0.586رضایتمندی از مقدار درآمد
( ،)0.559رضایتمندی از مقدار هزینههای زندگی ()0.518

4.195

.5دسترسی به كاربریهای
تفریحی و ورزشی محله

وضعیت و امکانات فضای باز شهری ( ،)0.810امکانات و خدمات ورزشی در محله ()0.760
تعداد مرا کز تفریحی در محله ( ،)0.763تعداد و کیفیت پارکها و فضاهای سبز در محله ()0.614

4.076

.6وضعیت تاسیسات شهری

رضایتمندی از خدمات گاز رسانی ( ،)0.842رضایتمندی از خدمات برق رسانی ( ،)0.806رضایتمندی از
دسترسی به تلفن ثابت ( ،)0.750دسترسی به آب و قطع و وصل آب ()0.685

3.795

.7وضعیت بهداشت و درمان

رضایتمندی از هزینههای درمانی ( ،)0.782کیفیت خدمات مرا کز بهداشتی و درمانی ( ،)0.739رضایتمندی
از حمایتهای بهداشتی ( ،)0.734دسترسی به پزشک متخصص ()0.577

3.661

.8كیفیت زندگی خانوادگی

روابط عاطفی و زناشویی ( ،)0.850روابط درون خانوادگی ( ،)0.845میزان بهره مندی از مشارکت و همفکری
در میان اعضای خانواده ()0.843

3.48

.9وضعیت امنیت

وضعیت امنیت و جرم و جنایت در محله ( ،)0.822احساس امنیت زنان و کودکان در محله (،)0.819
رضایتمندی از عملکرد مرا کز انتظامی و امنیتی ()0.689

3.209

.10دسترسی به کاربریهای
تجاری و فرهنگی

دسترسی به مرا کز فرهنگی و هنری در محله ( ،)0.711دسترسی به مرا کز خرید در شهر (،)0.701
دسترسی به مرا کز فرهنگی و هنری در شهر (،)0.695دسترسی به مرا کز فروش نیازهای روزانه ()0.589

3.129

.11کیفیت شبکه معابر

کیفیت مسیرهای پیاده رو ( ،)0.726کیفیت خیابانها ( ،)0.705وضعیت روشنایی و نور خیابانها و
فضاهای شهری ( ،)0.503امکانات و مبلمان فضای شهری ()0.440

2.694

.12وضعیت حمل و نقل عمومی

کیفیت خدمات مترو ( ،)0.759کیفیت خدمات اتوبوس رانی ( ،)0.758هزینه حمل و نقل عمومی ()0.632

2.65

.13وضعیت پا کیزگی محیط

کیفیت جمع آوری زباله در محل ( ،)0.838نظافت خیابانها و فضاهای شهری و مکانهای عمومی ()0.812

2.592

.14وضعیت آموزش

کیفیت خدمات آموزش مدارس ( ،)0.702دسترسی به مرا کز آموزشی ( ،)0.682رضایتمندی از تحصیالت
( ،)0.564رضایتمندی از آموزش شغلی و مطابقت آموزش با شغل ()0.536

2.568

.15آالیندههای زیست محیطی

وضعیت آلودگی هوا ( ،)0.885وضعیت آلودگی صوتی ()0.884

2.268

.16کیفیت خدمات مبادله ای

کیفیت خدمات پستی ( ،)0.742کیفیت خدمات بانکی ()0.682

2.265

.17وضعیت تعلق خاطر

احساس هویت و تعلق خاطر به محله ( ،)0.680رضایتمندی از روابط شخصی با دیگران (،)0.657
رضایتمندی از آ گاهی اجتماعی و فرهنگی سا کنان محله ()0.433

2.167

.18هزینه مسکن

رضایتمندی از قیمت خرید مسکن در محله ( ،)0.829رضایتمندی از اجاره بهای مسکن در محله ()0.827

2.163

.19وضعیت ایمنی

ایمنی در مقابل سیل و بالیای طبیعی ( ،)0.626وضعیت ایمنی و تصادفات جاده ای ()0.589

1.728

5.243
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از  0.7باشــد ،همبســتگی موجود میان دادهها برای تحلیل دادهها
مناســب خواهــد بــود (زبردســت و همــکاران .)1392،از ســوی دیگر
بــرای اطمینان از مناســب بودن دادهها برای تحلیــل عاملی باید از
آزمون بارتلت استفاده كرد .آزمون بارتلت این فرضیه را كه ماتریس
همبستگیهای مشاهدهشده ،متعلق به جامعهای با متغیرهای نا
همبسته است ،میآزماید .آزمون بارتلت هنگامی معنادار است كه
احتمال وابســته به آن كمتر از  0.05باشــد .ا گر آزمون بارتلت معنادار
باشد این خطر وجود دارد كه ماتریس همبستگی ماتریسی واحد (با
عناصر قطری  1و عناصر غیر قطری صفر) باشد و برای تحلیل بیشتر
نامناســب اســت .جدول ،2بررســی آماره كرویت بارتلت و  KMOرا
برای تحلیل مورد نظر در این پژوهش ارائه میدهد.
جــدول فــوق نشــان میدهــد مقــدار آزمــون .927 ، KMO
میباشــد و از آنجــا کــه در صورتی كــه مقدار آزمون  KMOبیشــتر از
 0.7باشــد ،همبســتگی موجود میان دادهها بــرای تحلیل دادهها
مناســب اســت ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه همبســتگی موجــود
میــان دادههــا بــرای تحلیــل دادههــا بسیارمناســب اســت و مــدل
دارای دقــت باالیــی میباشــد .همچنیــن مقــدار آمــاره بارتلــت در
حــد پذیرش قرار دارد .بعد از كنترل و مناســبت آزمونهای آماری
مربوطــه كــه دادههــای خــام را بــرای کاربســت در تحلیــل عاملــی
آزمایــش و ســنجش مینماینــد ،بــه محاســبه ماتریس محاســبات
مقدماتــی پرداختــه میشــود ،كــه در آن واریانــس تبییــن شــده به
وســیله هــر عامــل مشــخص میگــردد .بــه عبــارت دیگــر ماتریــس
مربوطــه كــه در قالــب جــدول واریانــس تبییــن شــده نشــان داده
میشــود ،به روشــنی مشــخص میكند كه برآیند تحلیل عاملی در
كاهــش و خالصهســازی شــاخصها و ســنجههای کیفیــت زندگی
بــه چند عامل نهایی منتهی شــده اســت و مهم تر اینكه ســهم هر
یــک از عوامــل مربوطه در تبیین کیفیــت زندگی به چه میزان بوده
است .همان طور که از جدول  3برمیآید ،برآیند تحلیل عاملی در
كاهش و خالصهســازی شــاخصها و سنجههای کیفیت زندگی به
 19عامل نهایی منتهی شــده اســت .مجمــوع واریانس تجمعی 19
عامل اســتخراج شده نهایی برابر با  61.689درصد میباشد که به
ً
معنــی آن اســت که عوامل مربوط تا حد نســبتا زیــادی به موضوع
کیفیت زندگی شهری در شهر تهران مربوط بودهاند.
مرحله بعد ،مرحله نامگذاری عوامل است که در ستون ابتدایی
جــدول  3مشــخص شــده اســت .ایــن مرحلــه بــه مــدد چرخــش
واریما کــس ماتریــس عاملــی انجــام میپذیرد .بــه عبارت روش ـنتر،
ماتریــس عاملــی را دوران داده تــا هــر یــک از شــاخصهای مربوطــه
بیشترین ارتباط را با عوامل مربوطه به دست آورند و شرایط را برای
نامگــذاری و شناســایی عوامل مربوطه به مدد امتیاز هر شــاخص از
عامــل تســهیل نمایند .در واقع این ماتریــس همان ماتریس عاملی
است كه عاملهای آن با روش تجزیه به مؤلفههای اصلی استخراج
شــده و با روش چرخش واریما كس دوران یافته اســت .اعدادی که
جلوی هر یک از شــاخصها نوشــته شــده اســت بیانگر بارعاملی آن
شــاخص در آن عامل میباشــد .به عنوان مثال عامــل اول5.243 ،
درصد واریانس كل را تبیین مینماید و بر اساس ماتریس فیلتر شده
نهایی با شــاخصهای رضایتمندی از عملکرد نمایندگان مجلس،

رضایتمنــدی از عملکــرد نماینــدگان شــورای شــهر ،رضایتمنــدی از
عملکــرد دولــت و مدیــران دولتــی ،رضایتمنــدی از عملکــرد ادارات
مختلــف ،رضایتمنــدی از مشــارکت در تصمیمات شــورایاری محله
خــود ،رضایتمنــدی از عملکــرد شــهرداری و رضایتمنــدی از روابــط
بینالمللی کشــور همبســته بــوده و در ارتباط نزدیک اســت .بر این
اســاس میتــوان عامل اول را با عنوان کیفیــت «عملکرد نمایندگان
مردم و نهادهای اداری» نامگذاری نمود.
بدیــن ترتیــب تمامــی عوامل  19گانــه با توجه به شــاخصهای
مرتبــط بــا آنهــا و بارهــای عاملــی آنهــا بــه طــور دقیــق نامگــذاری
شــدهاند و همــان طــور هم کــه در ســتون ابتدایی جــدول  3آمده
اســت ،به ترتیب عاملهای «عملکرد نمایندگان مردم و نهادهای
اداری»« ،وضعیــت آزادی اجتماعــی»« ،وضعیــت مســکن»،
«وضعیــت اقتصــادی و اشــتغال»« ،دسترســی بــه کاربریهــای
تفریحی و ورزشی محله»« ،وضعیت تأسیسات شهری»« ،وضعیت
بهداشــت و درمــان»« ،كیفیــت زندگــی خانوادگــی»« ،وضعیــت
امنیت»« ،دسترســی به کاربریهای تجاری و فرهنگی»« ،کیفیت
شــبکه معابر»« ،وضعیت حملونقل عمومی»« ،وضعیت پا کیزگی
محیطزیســت»« ،وضعیــت آمــوزش»« ،وضعیــت آالیندههــای
زیس ـتمحیطی»« ،کیفیــت خدمات مبادلــهای»« ،وضعیت تعلق
خاطــر»« ،هزینــه مســکن» و «وضعیــت ایمنــی» ،موضــوع کیفیت
زندگی در شهر تهران را تبیین مینمایند.
پــس از نامگــذاری عوامــل ،نوبت به محاســبه امتیــاز هر یک از
نواحی  114گانه شــهر تهران در قبال  19عامل تبیینکننده کیفیت
زندگــی و امتیــاز کیفیــت زندگــی کل میرســد .بــرای محاســبه این
امتیازات ،سه اقدام اساسی انجام گردیده است .نخست محاسبه
ماتریس امتیازات عاملی در هر ناحیه شــهری اســت که در مقایسه
بــا مراحل پیشــین ،مرحلــه محاســبه ماتریــس امتیــازات عاملی را
میتــوان مهمتریــن مرحلــه تحلیــل عاملــی برای ســنجش کیفیت
زندگــی نواحــی بــه تفكیك هر كــدام قلمداد نمود .بدیــن ترتیب در
این مرحله نیز امتیاز هر یك از عوامل  19گانه كه در مراحل پیشین
شناســایی شــده است ،در هر ناحیه شــهری مشخص میگردد .به
عبارت روشــنتر ماتریســی محاســبه میگردد كه دارای  19ستون و
 114ردیــف اســت .امتیازات به دســت آمده در ایــن ماتریس بدون
در نظر گرفتن وزنی است که تحلیل عاملی برای هر کدام از عوامل
در نظر گرفته اســت و به نوعی خام اســت ،بنابراین الزم است تا در
مرحلــه بعد امتیازات به دســت آمده اســتاندارد شــوند .در ارتباط
بــا امتیــاز کل نیــز پــس از استانداردســازی و اعمال نمــودن ضریب
عوامــل بــه تفکیک میــزان تبیینکنندگی آنهــا در رابطه با کیفیت
زندگــی ،طبیعــی اســت کــه ترتیــب نواحــی دســتخوش تغییراتــی
محسوس نسبت با مرحله پیشین میشود.
مرحلــه نهایــی امتیــازات عاملــی نواحــی و کیفیــت زندگی کل،
تبدیــل امتیــازات عاملی استانداردشــده به مقیاس خطی اســت.
مقادیــر مربــوط بــه عوامل در دادههــای جدول ماتریــس امتیازات
استانداردشــده ،بیــن بازههــای مختلــف عــددی قــرار دارنــد كــه
مقایســه و تحلیل فضایی را دشــوار میســازد .در این راســتا و برای
فهــم آســانتر و مقایســه شــفافتر امتیــازات عاملــی در نواحی 114
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گانــه شــهر تهــران ،ماتریس امتیــازات استانداردشــده ،بــه مقیاس
خطــی تبدیل شــده و مقادیر مربوط در ماتریــس جدیدی بین  0تا
 100طبقهبندی شــده اســت .با اســتفاده از ماتریس مقیاس خطی
و نقشههای مربوط به هر یك از عوامل مربوطه و نقشه امتیاز كلی
عاملهــا ،بــه راحتــی میتوان امتیــاز نهایی هــر ناحیه شــهری را از
عوامل نوزده گانه کیفیت زندگی ،به وضوح بازشناخت .به همین
منظــور نقش ـههای امتیــازات عاملــی عوامل و کیفیــت زندگی کل،
بــه تفکیــک در محیط  Arc GISتولید شــده اســت کــه در تصویر 2
مشــخص شدهاســت .همچنین الزم به ذکر اســت بــه دلیل حجم
بــاالی ماتریــس امتیازات عاملی [شــامل  114ردیف و  19ســتون] از
آوردن آن بــه طور کامل اجتناب شــده اســت و فقط ســتون امتیاز
کلی کیفیت زندگی برای نواحی ،در قالب جدول  4آمده است.

 .4جمعبندی یافتهها
در این پژوهش ،از طریق مروری جامع بر متون معتبر جهانی در
سه حوزه مطالعات آ کادمیک ،سازمانهای بین المللی و سازمانهای
ص برای ســنجش کیفیــت زندگی
ویــژه شــهری ،در نهایت  91شــاخ 
در کالنشــهر تهران انتخاب شــد و در ادامه این شــاخصها از طریق
 12000پرسشنامه در نواحی کالنشهر تهران ،مورد آزمون قرار گرفت.

ســپس با اســتفاده از روش تحلیل عاملی ،عوامل  19گانه «عملکرد
نماینــدگان مردم و نهادهــای اداری»« ،وضعیت آزادی اجتماعی»،
«وضعیــت مســکن»« ،وضعیت اقتصادی و اشــتغال»« ،دسترســی
بــه کاربریهــای تفریحــی و ورزشــی محلــه»« ،وضعیــت تأسیســات
شهری»« ،وضعیت بهداشت و درمان»« ،كیفیت زندگی خانوادگی»،
«وضعیت امنیت»« ،دسترســی به کاربریهای تجاری و فرهنگی»،
«کیفیت شــبکه معابر»« ،وضعیت حملونقــل عمومی»« ،وضعیت
پا کیزگی محیطزیست»« ،وضعیت آموزش»« ،وضعیت آالیندههای
زیســتمحیطی»« ،کیفیــت خدمــات مبادلــهای»« ،وضعیت تعلق
خاطــر»« ،هزینــه مســکن» و «وضعیــت ایمنــی» بــه عنــوان عوامــل
تبیین کننده کیفیت زندگی در شهر تهران تعیین گردیدند .جدول
و نقشــه عوامــل  19گانه بیان می کنــد که در عامل «کیفیت عملکرد
نماینــدگان مــردم و نهادهــای اداری» کمتریــن امتیــاز عاملــی برای
این عامل مربوط به منطقه  4ناحیه  ،7منطقه  4ناحیه  ،9منطقه
 12ناحیــه  ،5منطقــه  12ناحیــه  1و منطقــه  6ناحیه  2میباشــد .در
منطقــه  4نواحــی ذکرشــده مربوط به اطراف شــهرک امیــد و اطراف
خیابان هنگام است .بیشترین امتیاز عاملی نیز مربوط به منطقه
 2ناحیه  ،1منطقه  5ناحیه  ،3منطقه  20ناحیه  ،3منطقه  18ناحیه
 1و منطقه  4ناحیه  2است .در منطقه  2ناحیه اطراف سعادتآباد
و در منطقه  5ناحیه نزدیک به میدان صادقیه و در نزدیکی خیابان

جدول  -4امتیاز نهایی کیفیت زندگی در نواحی  114گانه کالنشهر تهران در بازه  0تا .100

منطقه  /ناحیه

امتیاز

منطقه  /ناحیه

امتیاز

منطقه  /ناحیه

امتیاز

منطقه  /ناحیه

امتیاز

منطقه/ناحیه

امتیاز

منطقه/ناحیه

امتیاز

م / 1ن1

35.63

م / 3ن1

58.44

م / 5ن5

69.88

م / 10ن1

35.45

م / 14ن3

85.78

م / 18ن2

46.62

م /1ن2

72.73

م / 3ن2

65.07

م / 5ن6

51.31

م / 10ن2

14.95

م / 14ن4

71.54

م / 18ن3

14.11

م /1ن3

42.43

م / 3ن3

62.79

م / 5ن7

41.34

م / 10ن3

29.34

م / 14ن5

48.09

م / 18ن4

20.31

م /1ن4

66.51

م / 3ن4

85.62

م / 6ن1

21.90

م / 11ن1

10.28

م / 15ن1

67.15

م / 18ن5

19.09

م / 1ن5

53.77

م / 3ن5

51.19

م / 6ن2

4.14

م / 11ن2

39.70

م / 15ن2

37.80

م / 19ن1

52.46

م / 1ن6

47.44

م / 3ن6

60.58

م / 6ن3

53.89

م / 11ن3

28.86

م / 15ن3

28.85

م / 19ن2

46.72

م / 1ن7

82.81

م / 4ن1

33.07

م / 6ن4

56.09

م / 11ن4

32.26

م / 15ن4

66.16

م / 19ن3

0.00

م / 1ن8

60.97

م / 4ن2

100.00

م / 6ن5

50.02

م / 12ن1

37.16

م / 15ن5

32.53

م / 20ن1

23.37

م / 1ن9

31.86

م / 4ن3

82.83

م / 6ن6

34.26

م / 12ن2

51.96

م / 15ن6

33.23

م / 20ن2

85.84

م / 1ن10

63.04

م / 4ن4

46.97

م / 7ن1

58.09

م / 12ن3

28.58

م / 16ن1

78.62

م / 20ن3

93.77

م / 2ن1

60.52

م / 4ن5

18.77

م / 7ن2

48.42

م / 12ن4

46.73

م / 16ن2

26.11

م / 20ن4

29.15

م / 2ن2

54.85

م / 4ن6

28.66

م / 7ن3

55.51

م / 12ن5

68.10

م / 16ن3

38.59

م / 20ن5

22.51

م / 2ن3

66.58

م / 4ن7

54.75

م / 7ن4

84.73

م / 12ن6

66.11

م / 16ن4

60.02

م / 21ن1

52.42

م / 2ن4

50.30

م / 4ن8

50.36

م / 7ن5

43.75

م / 13ن1

44.00

م / 16ن5

14.73

م / 21ن2

18.10

م / 2ن5

38.47

م / 4ن9

70.92

م / 8ن1

60.56

م / 13ن2

72.88

م / 16ن6

51.76

م / 21ن3

34.79

م / 2ن6

50.97

م / 5ن1

58.88

م / 8ن2

63.81

م / 13ن3

72.60

م / 17ن1

25.51

م / 22ن1

43.08

م / 2ن7

71.03

م / 5ن2

31.66

م / 8ن3

51.89

م / 13ن4

78.62

م / 17ن2

36.22

م / 22ن2

55.49

م / 2ن8

47.22

م / 5ن3

51.79

م / 9ن1

40.44

م / 14ن1

47.85

م / 17ن3

45.93

م / 22ن3

46.17

م / 2ن9

29.94

م / 5ن4

41.97

م / 9ن2

28.81

م / 14ن2

48.76

م / 18ن1

56.35

م / 22ن4

42.24
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ادامه تصویر  -2تبلور فضایی امتیازات عاملی کیفیت زندگی به تفکیک نواحی کالنشهر تهران.

ابــاذر باالتریــن امتیــاز عاملی را دارنــد .در ارتباط با عامــل دوم یعنی
«وضعیــت آزادی اجتماعی» به طور کلی میتوان آن را در قالب یک
طیف از رضایتمندی پایین در نواحی شمالی ،رضایتمندی متوسط
در نواحی مرکزی و رضایتمندی باال در نواحی جنوبی مشاهده کرد.
کمترین میزان رضایتمندی مربوط به منطقه  5ناحیه  ،3منطقه 1
ناحیــه  ،7منطقــه  5ناحیه  ،7منطقه  2ناحیــه  1و منطقه  3ناحیه
 5میباشد .بیشترین میزان رضایتمندی نیز مربوط به منطقه 14
ناحیه  ،2منطقه  12ناحیه  ،4منطقه  13ناحیه  ،4منطقه  20ناحیه
 2و منطقه  14ناحیه  5میباشــد .مطابق با نقشــه عامل سوم یعنی
«وضعیت مسکن» به طور کلی میتوان در نواحی پایین تر از خیابان

انقالب و با دور شدن از آن به سمت جنوب شهر ،از رضایتمندی کم
از این عامل به رضایتمندی خیلی کم رســید .هم چنین در نواحی
باال تر از خیابان انقالب و با دور شدن از آن به سمت شمال شهر ،از
رضایتمندی زیاد از این عامل به رضایتمندی خیلی زیاد رسید .هم
چنین مطابق با این نقشــه منطقه  9شــامل ناحیه اطــراف فرودگاه
و جنــوب میــدان آزادی پایینتریــن میزان رضایتمنــدی و منطقه 1
باالترین میزان رضایتمندی از این عامل را دارا میباشد که با توجه
به وضعیت اقتصادی و اجتماعی سا کنان قابل توجیه میباشد.
مطابــق بــا نقشــه عامــل چهــارم یعنــی «وضعیــت اقتصــادی و
اشتغال» باالترین امتیاز رضایتمندی مربوط به مناطق شمالی شهر
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تصویر  -3رتبه بندی نهایی سراسر نواحی شهر تهران بر اساس کیفیت زندگی آنها (م نشان دهنده منطقه و همچنین ن نشان دهنده ناحیه مورد نظر است).

تهران به خصوص منطقه  1است و پایینترین میزان رضایتمندی از
این عامل مربوط به منطقه  4و منطقه  16شامل نازیآباد و یاقچی
آبــاد میباشــد .مطابــق بــا نقشــه عامل پنجم بــا عنوان «دسترســی
بــه کاربریهــای ورزشــی و تفریحــی محلــه» بــه طــور کلــی میتــوان
رضایتمندی سا کنین شهر تهران را پایین دانست .بیشترین میزان
رضایتمنــدی از ایــن عامــل مربوط بــه منطقه  20ناحیــه  ،3منطقه
 22ناحیــه  ،1منطقــه  14ناحیــه  ،5منطقــه  1ناحیــه  6و منطقــه 22
ناحیه  1میباشــد .هم چنین در منطقه  22وجود اســتادیوم آزادی
در باال بردن نقش تفریحی و ورزشــی محله موثر بوده است .مطابق
با نقشه عامل ششم با عنوان «وضعیت تأسیسات شهری» کمترین

میــزان رضایتمنــدی از ایــن عامــل مربوط بــه منطقــه  22ناحیه ،3
منطقه  6ناحیه  ،2منطقه  11ناحیه  ،1منطقه  1ناحیه  1و منطقه 4
ً
ناحیه  5میباشــد .نواحی ذکرشــده در مناطق  1 ،22و  4تقریبا جزو
نواحی حاشــیهای شهر هستند که شانس کمتری برای برخورداری
از تأسیســات دارنــد .هــم چنیــن بیشترین میــزان رضایتمندی نیز
مربــوط به منطقه  4ناحیــه  ،9منطقه  2ناحیه  ،3منطقه  12ناحیه
 ،3منطقــه  4ناحیــه  7و منطقــه  16ناحیــه  2اســت .بــه طــور کلــی
میتوان چنین اظهار داشــت که درصد بیشــتر جمعیت شهر از این
عامل رضایت دارند .مطابق با نقشه عامل هفتم با عنوان «وضعیت
بهداشــت و درمــان» در مجمــوع میتــوان وضعیت شــهر را در قبال
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برخــورداری از ایــن عامل مثبت ارزیابی کرد .در منطقه  22ناحیه 3
در زمینه رضایتمندی از این عامل مشــکل به چشم میخورد که با
توجه به وضعیت حومه ای و در حال توسعه بودن این ناحیه قابل
توجیه است.
مطابــق بــا نقشــه «کیفیــت زندگــی خانوادگــی» کمتریــن
رضایتمنــدی از عامــل هشــتم مربوط به منطقه  5ناحیه  6شــامل
شــهرک ا کباتان و شــهرک آپادانا ،منطقه  11ناحیه  1شــامل منیریه
و جنــوب میدان انقــاب ،منطقه  6ناحیه  3شــامل بهجتآباد در
شــمال خیابــان کریمخــان زنــد ،منطقــه  4ناحیــه  5و منطقــه 14
ناحیــه  5اســت .در ارتبــاط بــا «وضعیــت امنیــت» کمتریــن امتیاز
رضایتمنــدی از عامــل نهم مربوط به منطقــه  16ناحیه  ،5منطقه
 15ناحیه  ،2منطقه  16ناحیه  2شــامل نازیآباد ،منطقه  2ناحیه
 1به علت هم جواری با اوین و ســکونتگاههای غیررســمی ،منطقه
 12ناحیــه  4در محــدوده بیــن خیابــان مولوی و خیابان شــوش با
عنــوان خانیآبــاد ،منطقه  17ناحیه  ،2منطقه  19ناحیه  2شــامل
عبدلآبــاد ،منطقــه  18ناحیــه  2دربردارنــده کورههــای آجرپــزی
و برخــورداری از بافــت صنعتــی ،منطقــه  19ناحیــه  3دربردارنــده
کورههــای آجرپــزی و محــدوده نعمتآبــاد و هم چنیــن منطقه 13
ناحیــه  1اســت .بیشتریــن امنیــت نیز مربــوط به منطقه  1اســت.
مناطق  2و  3نیز دارای امتیاز باالیی از این عامل هستند .به طور
کلی مناطق شمال شهر امتیاز باالیی از این عامل دارند .در عامل
دهم یعنی «دسترســی به کاربریهای تجاری و فرهنگی» کمترین
امتیــاز رضایتمنــدی از ایــن عامــل مربــوط بــه منطقــه  21ناحیه 2
دربردارنــده کارخانههــا ،منطقــه  22ناحیــه  3بــه علــت در حــال
توســعه بودن ،منطقه  12ناحیــه  ،4منطقه  21ناحیه  1دربردارنده
تهرانســر و فــرودگاه ،منطقــه  4ناحیــه  9اســت و بیشتریــن امتیــاز
رضایتمندی از این عامل مربوط به منطقه  16ناحیه  2دربردارنده
نازیآبــاد ،منطقــه  3ناحیه  ،2منطقه  5ناحیه  ،5منطقه  2ناحیه
 2و منطقه  10ناحیه  1میباشد.
مطابــق بــا نقشــه عامــل «کیفیــت شــبکه معابــر» کمتریــن
امتیــاز رضایتمنــدی از عامــل یازدهــم مربــوط بــه منطقــه  1ناحیه
 7دربردارنــده امامــزاده صالــح ،منطقــه  1ناحیــه  2دربردارنــده
دانشــگاه شــهید بهشــتی و محــدوده ولنجــک ،منطقــه  12ناحیــه
 3در اطــراف بــازار ،منطقــه  1ناحیــه  9در اطــراف ازگل و منطقه 16
ناحیــه  2دربردارنــده نازیآباد اســت .هم چنیــن بیشترین امتیاز
رضایتمندی از این عامل مربوط به منطقه  22ناحیه  2در شــمال
پــارک چیتگــر ،منطقــه  14ناحیــه  1دربردارنده چهارصد دســتگاه،
منطقه  22ناحیه  3در اطراف پارک چیتگر و برخوردار از روشــنایی
خــوب معابــر و هــم چنیــن تفکیک معبــر پیاده و ســواره اســت .در
ارتبــاط بــا عامــل دوازدهم یعنــی «وضعیــت حملونقــل عمومی»
کمترین امتیاز رضایتمندی از این عامل مربوط به منطقه  2ناحیه
 3دربردارنده محله نصر (گیشــا) میباشد .در ادامه کمترین امتیاز
رضایتمنــدی مربــوط به منطقــه  18ناحیه  1و منطقــه  18ناحیه 2
دربردارنده شــهرک ولیعصر ،اســامآباد ،اســماعیلآباد میباشــد.
ســپس منطقــه  6ناحیــه  6دارای کمترین امتیاز نارضایتی اســت.
بیشتریــن امتیــاز رضایتمنــدی از این عامل نیز مربــوط به منطقه

 12ناحیــه  4اســت .ایــن ناحیــه در حــد فاصــل دو خیابــان مولوی
و شــوش قرارگرفته اســت .در ادامــه منطقه  13ناحیــه  3قرار دارد.
ســپس منطقه  1ناحیه  7در محدوده تجریش قرارگرفته اســت .در
ادامــه منطقــه  15ناحیــه  1دربردارنــده میدان خراســان قــرار دارد.
منطقــه  14ناحیــه  1دربردارنــده محدوده چهارصد دســتگاه نیز در
رده بعدی قرار دارد.
مطابــق بــا نقشــه «وضعیــت پا کیزگــی محیطزیســت» کمترین
امتیــاز رضایتمنــدی از عامل ســیزدهم مربوط بــه منطقه  4ناحیه
 8دربردارنــده محالت حکیمیه و جوادیــه و برخوردار از کارگاههای
صنعتــی متعــدد اســت .در رده بعــدی منطقــه  20ناحیــه  4قــرار
دارد .ســپس منطقــه  5ناحیــه  2قــرار دارد .در ادامــه منطقــه 18
ناحیــه  2دربردارنــده محدودههای اســامآباد و اســماعیلآباد قرار
دارد .منطقــه  14ناحیــه  2دربردارنــده محــدوده صــد دســتگاه نیز
در رده بعــدی قــرار دارد .بیشتریــن امتیــاز رضایتمنــدی مربــوط
بــه منطقــه  22ناحیه  ،3منطقــه  1ناحیه  7در محــدوده تجریش،
منطقــه  13ناحیــه  ،4منطقــه  7ناحیــه  3و منطقــه  16ناحیــه 4
اســت .در ارتبــاط بــا «وضعیــت آمــوزش» بــه طــور کلــی در ســطح
شــهر میتــوان رضایتمنــدی از عامــل چهاردهم را پایین دانســت.
هــر چنــد در مناطــق شــمالی وضــع اندکــی بهتــر اســت .در منطقه
 2ناحیــه  3معــروف بــه گیشــا و منطقــه  1ناحیــه  7معــروف بــه
تجریش رضایتمندی از این عامل مناســب اســت .مطابق با نقشه
«وضعیــت آالیندههــای زیســتمحیطی» کمترین امتیــاز عاملی از
عامل پانزدهم مربوط به منطقه  2ناحیه  3است .در ادامه منطقه
 1ناحیــه  7و منطقــه  1ناحیــه  2در اطــراف میــدان تجریــش امتیــاز
کمتــری نســبت به ســایر نواحی دارنــد .منطقه  18ناحیــه  2هم در
مرتبه بعدی قرار دارد .در ادامه نیز منطقه  6ناحیه  3قرار دارد .در
زمینــه نواحی برخــوردار از امتیاز عاملی ،در مجموع قســمت غربی
شــهر تهران شــامل مناطق  22 ،21و ناحیه غربی منطقه  5بهترین
وضع را دارند .نواحی شمالی منطقه  1و هم چنین برخی از نواحی
منطقــه  4دارای امتیــاز رضایتمندی باالیی از این عامل هســتند.
مطابــق بــا نقشــه «کیفیــت خدمــات مبادلــهای» در زمینــه عامــل
شــانزدهم در مجمــوع مناطــق نیمــه شــمالی وضعیــت بهتــری در
زمینه رضایتمندی از این عامل دارند .کمترین امتیاز رضایتمندی
نیــز بــه ترتیب مربوط به منطقه  22ناحیــه  ،1منطقه  22ناحیه ،3
منطقه  3ناحیه  2و منطقه  1ناحیه  9میباشــد .در عامل هفدهم
با عنوان «وضعیت تعلق» خاطر در مجموع مناطق شــمالی اندکی
دارای وضــع بهتــری به نســبت ســایر مناطــق هســتند .بیشترین
امتیــاز رضایتمنــدی از ایــن عامــل مربــوط بــه منطقــه  2ناحیــه 3
معروف به گیشــا ،منطقه  1ناحیه  7معروف به تجریش ،منطقه 4
ناحیه  7و منطقه  4ناحیه  9است .مطابق با نقشه عامل هجدهم
در مجموع امتیاز رضایتمندی از «هزینه مســکن» پایین اســت اما
در مناطــق مرکــزی در محدوده اطــراف بازار امتیــاز رضایتمندی از
ایــن عامــل باالســت .مطابق با نقشــه نوزدهم با عنــوان «وضعیت
ایمنی» امتیاز رضایتمندی از عامل در مجموع پایین اســت اما در
منطقــه  4ناحیــه  ،3منطقــه  4ناحیه  7و منطقــه  4ناحیه  9یعنی
در اطراف جنگل شــیان امتیاز رضایتمندی از این عامل باالســت.
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درنهایــت و در ارتبــاط بــا مجموع امتیاز کلی کیفیــت زندگی نیز،
ردههای  1تا  5جدول ،به ترتیب ناحیه  2از منطقه  4با امتیاز کل ،100
ناحیه  3از منطقه  20با امتیاز  ،93.77ناحیه  2از منطقه  20با امتیاز
 ،85.84ناحیــه  3از منطقــه  14با امتیاز  ،85.78ناحیه  4از منطقه

 3با امتیاز  85.62قرارگرفتهاند .در انتهای جدول و  5رده آخر نیز ،به
ترتیب از انتها ناحیه  3از منطقه  19با صفر امتیاز ،ناحیه  2از منطقه 6
با امتیاز  ،4.14ناحیه  1از منطقه  11با امتیاز  ،10.28ناحیه  3از منطقه
 18با امتیاز  ،14.11ناحیه  5از منطقه  16با امتیاز  14.73قرارگرفتهاند.

نتیجه
در ایــن تحقیــق ،ســنجش کیفیــت زندگــی بــه تفکیــک نواحــی
کالنشــهر تهران بر اساس رویکرد ذهنی صورت گرفته است .با توجه
به این که هدف نهایی برنامهها و طر حهای توسعه شهری و سایر
اقدامــات نهادهای عمومــی و دولتی ،بهبود رضایتمندی ســا کنان
و افزایش زیســت پذیری شــهری اســت ،ســنجش کیفیت زندگی به
مــدد شــاخصهای ذهنــی ،از یــک ســو نزدیکــی و روایــی بیشــتری
بــا مفاهیــم یادشــده دارد و از ســوی دیگر بســیاری از شــاخصهای
ذهنی همانند احساس خشنودی و بهزیستی را نمی توان کامال در
قالــب دادههــای عینی مورد مطالعه قــرار داد .به این ترتیب ،یکی از
نتایج اصلی تحقیق حاضر ،تدوین چارچوبی جامع برای ســنجش
کیفیــت زندگــی بــا رویکرد ذهنــی در شــهرهای مختلف ایران اســت
کــه بــر پایه مرور نظری وســیع در ســه حــوزه مطالعات ســازمانهای
بیــن المللــی ،ســازمانهای ویــژه شــهری و مطالعــات آ کادمیــک و
همچنیــن تعییــن شــاخصهای انــدازه گیــری کیفیــت زندگــی در
قالــب  12بعــد اصلــی به همــراه  91شــاخص نهایی به انجام رســید.
نتایج ســنجش کیفیت زندگی در نواحی شهر تهران نشان می دهد
کــه مهمتریــن عوامــل تاثیــر گــذار در زندگی شــهروندان تهرانــی را 19
عامــل تشــکیل میدهند که به ترتیب اهمیت عبارتنــد از« :عملکرد
نماینــدگان مردم و نهادهــای اداری»« ،وضعیت آزادی اجتماعی»،
«وضعیــت مســکن»« ،وضعیت اقتصادی و اشــتغال»« ،دسترســی
بــه کاربریهــای تفریحــی و ورزشــی محلــه»« ،وضعیــت تأسیســات
شهری»« ،وضعیت بهداشت و درمان»« ،كیفیت زندگی خانوادگی»،
«وضعیت امنیت»« ،دسترســی به کاربریهای تجاری و فرهنگی»،
«کیفیت شــبکه معابر»« ،وضعیت حملونقــل عمومی»« ،وضعیت

پا کیزگی محیطزیست»« ،وضعیت آموزش»« ،وضعیت آالیندههای
زیســتمحیطی»« ،کیفیــت خدمــات مبادلــهای»« ،وضعیت تعلق
خاطر»« ،هزینه مســکن» و «وضعیت ایمنی» .همچنین نتایج این
تحقیــق نشــان می دهــد که ممکن اســت نتایج اقدامــات مدیریت
شــهری و ســایر ســازمانهای مرتبط در زمینه خدمات عمومی منجر
بــه افزایــش رضایتمنــدی نگــردد .بــه عنــوان مثــال نواحــی واقع در
پهنههــای جنوب شــرقی تهران با وجــود کمبود برخــی خدمات ،از
نظر ذهنی رضایمتندی مناســبی در برخی عوامل نشــان می دهند
ولــی برخــی از نواحــی شــمالی تهــران علیرغــم مطلوبیــت دادههای
عینی ،از نظر عوامل ذهنی ،نمایان گر سطح پایینی از کیفیت زندگی
هســتند .نتایج رتبه بندی سراســر نواحی شهری پایتخت بر اساس
یافتههــای کیفیت زندگی نشــان می دهد کــه از مجموع  114ناحیه
شــهر تهران  ،تعداد  9ناحیه شــهری در ســطح خیلی پایین ( دارای
امتیــاز  0تــا  20از ، )100تعــداد  30ناحیه در ســطح پایین(امتیاز  20تا
 ،)40تعداد  43ناحیه در ســطح متوسط(امتیاز  40تا  ،)60تعداد 24
ناحیه در سطح خوب(امتیاز  60تا  )80و تعداد  8ناحیه از  114ناحیه
در ســطح خیلــی خــوب (امتیاز  80تــا  )100قرار دارنــد .در کل ،ناحیه
 2منطقــه  4و ناحیــه  3منطقــه  20دارای باالتریــن امتیــاز کیفیــت
زندگی و ناحیه  3منطقه  19و ناحیه  2منطقه  16دارای پایین ترین
امتیاز کیفیت زندگی هستند .به طور کلی ،بر اساس نتایج سنجش
کیفیــت زندگی و امتیاز عوامل اســتخراجی میتوان گفت مهمترین
اقدامات آتی در زمینه ارتقاء زیست پذیری شهر باید در جهت بهبود
حکمروایی شهری ،بهبود وضعیت مسکن ،بهبود وضعیت اشتغال
و بهبود دسترسی به خدمات عمومی صورت گیرد.
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