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کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده
(محلۀ قيام ،منطقۀ  11شهر تهران)
***

پروانه زیویار* ،محمدرضا درودی** ،اعظم رمضانپور سبحانی

مقدمه :با توجه به اهمیت مطالعة کیفیت زندگی در سطوح مختلف ،در این مقاله محلة قیام
در منطقة  72شهر تهران بر اساس شاخصها و استانداردهای کیفیت زندگی ارزیابیشده است.
روش :پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی در بین  820نفر از ساکنین محلة قیام و
بادیهای برنجی  21شاخص کیفیت زندگی انجامشده است.
یافتهها :سطح رضایتمندی ساکنان محلة قیام در سه محیط جغرافیایی ،اقتصادی و اجتماعی
در حد پایینی است 1 .عامل ،ابعاد زیربنایی کیفیت زندگی ساکنین محلة قیام را ترکیل میدهند
که عوامل توزیع خدمات عمومی ،رفاه اقتصادی ،بهداشت محیط ،زیباشناسی محیط ،همبستگی
اجتماعی و خرسندی به ترتی

بیرترین سهم را در تبیین واریانس کیفیت زندگی دارند.

بحث :توزیع خدمات عمومی ،بیش از سایر عوامل ،کیفیت زندگی ساکنین در محیط
مسکونی فرسوده را تعیین میکند و بنابراین سیاستگذاریهای مدیریت شهری ،در وهله
نخست بایستی روی این حوزه متمرکز شود.
واژگان کلیدی :بافت فرسودۀ شهری ،رضایت ،کیفیت زندگی ،محلة قیام
تاریخ دریافت72/12/7 :

تاریخ پذیرش73/2/28:

 دکتر جغرافیای برنامهریزی شهری ،دانرگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره) ،تهران
 کارشناس ارشد جغرافیای برنامهریزی شهری ،دانرگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره) ،تهران
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مقدمه
شهر بهعنوان بستر زیست برر نقش اساسی در ایجاد احساس رضایتمندی داشته و
درواقع شکلدهندۀ سبک زندگی انسان و تعیینکنندۀ کیفیت زندگی اوست .پس توجه به
محیط فیزیکی شهر از سوی پژوهرگران علوم مختلف نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی

برر دارد (اسمیت و لِوِرمور .)2007 ،7از سوی دیگر رشد شهرنرینی و نارساییهای

اقتصادی-اجتماعی که انقالب صنعتی بهوجود آورد و در پی آن ،انقالب شهری در قرن
حاضر ،باع

پراکنش نااندیریدۀ شهرها بهصورت افقی گردید (رهنما و عباسزاده.)7878 ،

این رشد بیرویة شهرها مرکالتی از قبیل اسراف در استفاده از زمین ،فقدان تسهیالت و
امکانات شهری کافی ،کاهش کیفیت زندگی و رضایتمندی ساکنین و ...را بهوجود آورد و
همچنین باع

فرسودهشدن بافتهای قدیم شهری شد (شیعه .)7871 ،اینگونه مناطق در

زمان ساخت به دلیل برخورداری از فضاهای فراوان و امکانات رفاهی درخور توجه،
مکانهایی نراطانگیز بودهاند ،ولی به دنبال بیتوجهی مسئوالن شهری در ارا ة امکانات
خدماتی موج

شد که رواج سکونت در این مناطق رو به کاستی حرکت کند (ولد بیگی،

.)7877

کیفیت زندگی مفهومی کلی است و ارتباط پیچیدهای با سالمت جسمانی ،وضعیت
روانشناختی ،میزان استقالل ،روابط اجتماعی و باورهای شخصی فرد و همچنین عوامل
محیطی دارد (موزر .)2001 ،2همانطورکه اشاره گردید ،عناصر و فضاهای بافت شهری
عمری محدود دارند و با گذشت زمان دیار تغییر و فرسودگی میشوند که این فرسودگی
همچنین این تغییرات بر روی کیفیت زندگی انسان ازجمله سکونت ،اشتغال ،بهداشت
و ...بهشدت تأثیر میگذارد و موج

جابجایی مسکونی خانوار میگردد .بنابراین شرایط

بهینة زندگی مانند مسکن ،امکانات رفاهی و موارد دیگر همچون رضایتمندی مسکونی،
1. Smith and Levermore
2. Moser

71
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خود میتواند سب

کاهش شرایط بهینة زندگی گردد.

کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده

کیفیت زندگی و منزلت اجتماعی را تحت شعاع خود قرار میدهد و بهعنوان عاملی برای

جابجایی مسکونی میشود (برانداِستتر .)2077 ،7ازاینرو مطالعة یک محیط مسکونی به
دلیل تأثیرگذاری بر شاخصهای مهم برنامهریزی همچون کیفیت زندگی مورد اهمیت

است (استوکولوس و شوماخر .)2072 ،2عالوه بر این ،این تغییرات باع

آسی های

اجتماعی ،فردی و روانی میگردد و به همین دلیل امروزه دولت و مسئوالن شهری به دنبال
راهحل هایی برای مقابله با این مرکل هستند .درنتیجه قبل از هر اقدامی باید آگاهی الزم از
وضع موجود و کیفیت زندگی مردم بهدقت آورد تا بتوان راهحل مناسبی ارا ه داد .مرکالت
ناشی از فرسودگی بافتها که این نواحی را تبدیل به مکانهای با استانداردهای پایین
زندگی و انترار ناهنجاریهای اجتماعی ،رشد ناامنی و کمبود ایمنی در مقابل سوانح
مترقبه و غیرمترقبه برای ساکنین و انواع دیگری از مرکالت شده است ،مسألةاصلی این
تحقیق میباشد که بر این اساس ،این پژوهش به دنبال ارزیابی کیفیت زندگی
(رضایتمندی از زندگی) در بین ساکنین بافتهای فرسودۀ شهری در محلة فرسودۀ قیام
در منطقة  72میباشد.
پیشینۀ تحقیق
مطالعات اولیه در مورد کیفیت زندگی ابتدا در کرورهای غربی صورت گرفته است

(مارانز )2008 ،8و محققان رشتههای متفاوت علمی مفهوم کیفیت زندگی را از دهة 7180

تاکنون مطالعه نمودهاند (اولنگین 5و همکاران .)2077 ،در همین دهه ،محققان آمریکایی به

1. Brandstetter
2. Stokols and Shumaker
3. Marans
4. Ulengin
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ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق مختلف کرور خود پرداختند و در سال  7144با تأسیس
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انجمن بینالمللی مطالعه پیرامون کیفیت زندگی ،سنجش این مفهوم نهادینه شد (وینهووِن،7

 .)2008اما بهصورت جامع تر مفهوم کیفیت زندگی را ریموند با ر 2برای نخستین بار در

سال  7111در کتابی با عنوان "شاخصهای اجتماعی" مورد توجه قرار داد (مهدیزاده،
 .)7874پژوهرگران در رشتههای مختلف مانند علوم اجتماعی ،روانشناسی ،علوم پزشکی،
شهرسازی و  ...به مطالعه در این زمینه پرداختهاند .هر یک از این محققان درصدد بودهاند

که نواحی مختلف جغرافیایی مانند شهرها ،ایالتها و ملتها را بادیهای برنجی شاخص-
های کیفیت زندگی که خود طراحی کردهاند ،مطالعه کنند (ویش .)7171 ،8در کنار این

دسته از محققان ،سازمانهای بینالمللی مانند برنامة توسعة سازمان ملل ( ،5)UNDPسازمان

ملل ( 4)UNو سازمان جهانی بهداشت ( 1)WHOهر یک سنجههای مورد نظر خود را در
رابطه با کیفیت زندگی ارا ه دادهاند (ون کمپ و همکاران.)2008 ،
مطالعات اولیه در مورد کیفیت زندگی شهری بهصورت قابل مالحظه ای در شهرها و
کرورهای توسعهیافته ،در حال توسعه و در حال صنعتی شدن جدید از دهة  7180به بعد
مورد توجه جدی قرار گرفت .تحقیقات و تالشهای پیرین در این زمینه از دانش پژوهان
جهان غربی که در رشتههای مختلفی از قبیل جامعهشناسی و روانرناسی مرغول فعالیت

بودهاند ،آغاز شده است (بیدرمن .)7185 ،7در این زمینه ،کیفیت زندگی شهری نیز به طور
فزاینده ای بهعنوان عنصری ضروری برای توسعة شهرها مطرح است و حتی شهرداری

فلوریدا استدالل می کند که مهمتر از شرکت مردم در زمینه های اقتصادی شهر ،نیاز به
سیاست های مناس

شهری برای جذب شهروندان در زمینة ی بهبود شرایط زندگی می
1

و اجزای کیفیت زندگی را تعریف کنند و بر این اساس نواحی مختلف جغرافیایی را از طریق
بکارگیری این شاخصها مقایسه و ارزیابی کنند .هاروی اظهار می دارد که مطالعات زمانی
3. Wish

2. Raymond Baer

1. Veenhoven

6. World Health Organization United

5. United Nations

4. Nation Development Program

9. Morais and Camanhoo

8. Biderman

7. Van Kamp
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باشد (مورایس و کامانهو  .)2070 ،محققین مختلف در این مطالعات سعی داشتند کة مفاهیم
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میتواند منبع باارزشی از اطالعات را برای سنجش کیفیت زندگی ارا ه دهد که بیانگر
واقعیت کیفیت زندگی افراد باشد ،یون به گمان وی ،کیفیت زندگی و نیازهای انسان در
دوره های زمانی تکامل می یابد (هاروی.)7118 ،7

در سال  7184در کنفرانس سازمان ملل متحد ،بر ابعاد اجتماعی مسکن ،مفهوم کیفیت
زندگی و بهزیستی اجتماعی در برنامه های توسعة مسکن تأکید جدی شد .دیوید اسمیت

2

برای بررسی کیفیت زندگی ،رفاه و عدالت اجتماعی از شاخصهای اجتماعی ذهنی و
مقایسة عینی استفاده کرد .برای سنجش مورد اول از پرسرنامه و برای مورد دوم از مراهده
و آمار استفاده کرد .شاخصهای مورد تأکید «اسمیت» را بهداشت ،مسکن ،خدمات
عمومی ،شادمانی خانوادگی ،تعلیم و تربیت ،فرصت های اشتغال ،حقو و مزد ،خوراک،
حق رأی ،امید به زندگی ،مصرف سرانة پروتئین حیوانی ،درصد ثبت نام در مدارس ،تعداد
متوسط تلفن و روزنامه و نظایر آن ترکیل می دادند .افزایش توجهات بینالمللی به بح
کیفیت زندگی و بهزیستی برر ،منجر به گردهماییها و کنفرانسهایی گردید که در

یاریوب ینین تحقیقاتی میتوان به موسسة ملی سالمت عمومی )RIVM( 8در هلند

اشاره نمود که یک کنفرانس بینالمللی میانرشتهای از محققان اروپا ،آمریکای شمالی و
استرالیا را با این هدف که تخصصهای مختلف را در ارتباط با تحقیقات رایج در کیفیت
محیط شهری ترکی

(پاکیون.)2008 ،4

نموده و به کار گیرند ،در اوترخت 5در آوریل سال  2002برگزار کرد

در مطالعات داخلی نیز ،پژوهرگران مفهوم کیفیت زندگی را از منظرهای متفاوت

ارزیابی محیط زیست شهری و لزوم شاخصهایی برای این ارزیابی ،با استفاده از روش
شاخصها بر طبقهبندی و انتظام بخری عوامل موثر در کیفیت محیط پرداختند و در نهایت
تحقیق به مدلی درختی-کاربردی با تکیه بر میزان وسیعی از اطالعات دست یافت که در
3. National Institute for Public Health

2. David Smith

1. Harvey

5. Pacione

4. Utrecht
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پرداخته اند .بحرینی و طیبیان در "مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری" ،به اهمیت
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پایینترین سطح آن سنجهها قرار دارند .ارزشگذاری این سنجهها در یک حرکت جمع-
شونده از پایین به باال منجر به رقمی میشود که آن رقم مبین کیفیت محیط شهری است.

همچنین ،صبری در مقاله ای با عنوان "نقش دسترسیها در کیفیت زندگی شهری" ،به

اهمیت دسترسیها در کیفیت زندگی شهری بیان میکند" :برای دستیابی به شهری با

کیفیتهای قابل ق بول به منظور بروز زندگی شهری در شان برر نیاز به توجه به مسایل و
ضوابطی در رابطه با موضوعات آمد و شد و حملونقل است" .وی به اهمیت پیاده راهها و
نقش آنها در وقوع حیات مدنی نیز اشاره دارد .جهانراه پاکزاد نیز در پژوهری با عنوان

"کیفیت محیط شهری مطالبة معوقة شهروندان" ،کیفیت محیطی و عوامل موثر بر شکل-
گیری طراحی شهری را بررسی کرد و در نهایت ارتقای کیفی محیطهای شهری را یکی از
وظایف طراحان شهری و از دغدغههای آنان دانسته و دوران سیطرۀ کمیت را تمام شده
دانست.
در رابطه با همایشهای برگزارشده در ارتباط با کیفیت زندگی شهری ،میتوان به

همایش "سالمت شهری" اشاره کرد که برای اولین بار در  5و  4اردیبهرت  7871توسط
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با همکاری دانرگاه علوم پزشکی و
خدمات درمانی ایران برگزار گردید .مقاالت این همایش در  4محور اساسی شامل-7 :
محیط فیزیکی و زیرساخت -2 ،مولفههای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی -8 ،سالمت در
مناطق شهری -5 ،امنیت غذا و تغذیه و  -4حکمرانی و سالمت شهری ،دستهبندی شدهاند
که عالوه بررسی ابعاد متنوع سالمت شهری مقاالت متعددی نیز در رابطه کیفیت زندگی
همچنین پایان نامههایی نیز در ارتباط با موضوع مطالعه ارا ه شده اند که عبارتند از:

کوکبی ( )7875پژوهری با عنوان "برنامهریزی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهری

در مرکز شهر مورد مطالعه :پهنه مرکزی شهر خرم آباد" انجام داده است .محقق به منظور
دستیابی به هدف مذکور ،به تعریف مرکز شهر با کیفیت زندگی شهری و آزمون
شاخصهای اصلی آن در مرکز شهر خرم آباد پرداخته است .شاخصهای بررسی شده
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شهری در ابعاد مختلف ارا ه گردید.

کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده

شامل ترافیک ،آلودگی ،مسکن ،ابعاد اجتماعی ،ابعاد اقتصادی و گذران اوقات فراغت و
امنیت اجتماعی بودند .نتایج بیانگر پایین بودن سطح کیفیت زندگی در مزکر شهر خرم آباد
بوده است ،به گونهای که در نهادیت جایگاه شهر خرم آباد در رده مراکز شهری با کیفیت
زندگی شهری پایین قرار گرفته است .درنهایت نگارنده سه نظام پیرنهادی برای ابعاد حمل
و نقل ،کاربری زمینه و ابعاد کالبدی -فضایی ارا ه نموده است.

عسگریزاده ( )7878به بررسی "کیفیت محیط در بافت های فرسوده بازسازی شده

شهری (نمونه موردی پرو ه نواب)" پرداخت .محقق در پژوهش مذکور به دنبال بخش

میزان کیفیت محیط ،نحوه رتبه بندی و میزان تمایل به پرداخت ساکنین جهت ارتقا سطح
کیفی هر یک از ارزش های محیطی بود تا زمینه مناسبی در جهت ارتقا کیفیت محیطی
مسکونی را از دید ساکنین فراهم آورد .محقق برای دستیابی به قضاوتی مناس

از روش

مدل تجربی بخش کیفیت درخت ارزش توسط روش کسل به جز و بررسی  78معیار ارا ه
شده در  5سطح ارزیابی شده است .جهت تحلیل داده ها از روش انتخاب تجربی

CE

استفاده شد .نتایج نران داد که مدل تجربی کیفیت زندگی در محدوده سکونتی ،مدل
مناسبی در بخش کیفیت است.

امین فرجی مال ی ( )7871در پایان نامه ای با عنوان "تحلیل شاخصهای کیفیت

زندگی شهری و برنامهریزی برای بهبود آن (شهر بابلسر)" به بررسی و تحلیل شاخصهای
کیفیت زندگی در این شهر پرداخته است تا با دیدگاهی جامع محالت شهر بابلسر را جهت
ارتقا و بهبود ارزیابی کند.

در مطالعات مربوط به ادبیات کیفیت زندگی ،این مفهوم را مفهومی پیچیده مطرح
نمودهاند .پیچیدگی این مفهوم مرتبط با پیچیدگی نیازها ،انتظارات ،امیال ،نگرشها ،باورها
و به طور کلی مرتبط با پیچیدگی نوع برر است .هریند ارا ه تعریف کلی از کیفیت
زندگی امری دشوار است ،اما میتوان آن را تصور هر فرد از زندگی خوب و تبلور این
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تصور در محیط واقعی تعریف کرد .با توجه به طبیعت کمال طل

انسان ،در هر مرحله از

زندگی خود ،در تالش برای دستیابی به کیفیت باالتری از زندگی است .بنابراین مفهوم
کیفیت زندگی عالوه بر عدم جهان شمولی ،امری نسبی نیز است .کلمه کیفیت در لغت
التین  Qualبه معنی ییزی و یه و  Qualityبه مفهوم یگونگی استخراج شده است و از
نظر لغوی به معنی یگونگی زندگی است و دربرگیرنده تفاوتهای آن است که برای هر
فرد منحصر به فرد بوده و با دیگران متفاوت است .در رابطه با کیفیت زندگی تعاریف

متعددی ارا ه شده است ،مثالً کاتر )7174( 7کیفیت زندگی را "شادمانی فردی یا
رضایتمندی از زندگی و محیط به همراه نیازها و امیال و همچنین دیگر فاکتورهای

محسوس و نامحسوس که خرسندی کلی را تعیین میکند" تعریف میکند .همچنین،

کیفیت زندگی "دارابودن منابع ضروری برای تامین نیازها ،خواستهها و امیال ،شرکت در

فعالیتها ،توانمندی ،توسعه فردی ،خودباوری و مقایسه رضایتمندی بین خود و دیگران"

تعریف شده است (بولینگ .)7118 ،2کالین )2007( 8کیفیت زندگی را سنجش میزان
توانایی شهروندان برای دستیابی به مراق

بهداشتی ،مسکن ،مراقبت از کودکان ،امنیت

عمومی و آموزش کافی و مناس  ،تعریف میکند.
مفهوم کیفیت زندگی عمیقاً ریره در طرز تفکر در رابطه با سالمت دارد .در این رابطه،
نقطه نظر واحدی دربارۀ علل و اثرات آن وجود ندارد .ینانکه در مدل نیومن سالمت
بهعنوان شاخصی از قابلیت زندگی مورد توجه قرار میگیرد ،در حالی در دیگر مدلها،
کیفیت محیطی بهعنوان تعیینکننده سالمت عمل میکنند .کیفیت زندگی از طرف سازمان

ارتباط با فرهنگ و سیستم ارزشی که در آن زندگی کرده و در ارتباط با اهداف ،انتظارات،

استانداردها و توجهات آنها است" (ون کمپ و همکاران .)2008 ،شاخصهای سازمان

1. Cutter
2. Bowling
3. Kline
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جهانی بهداشت یک دسته گسترده از مفاهیم در ارتباط با سالمت جسمی ،وضعیت روان-
شناسی ،سطوح عدم وابستگی ،روابط اجتماعی ،عقاید فردی و ارتباط این مسا ل با
خصوصیات محیط آرام را در بر میگیرد (سازمان جهانی بهداشت .)7111 ،تعریف ارا ه
شده حاکی از آن است که ابعاد ذهنی ،متاثر از زمینههای فرهنگی ،اجتماعی ،محیطی است،
بنابراین کیفیت زندگی را نمیتوان تنها با یک دسته از شاخصهای مرخص تعیین کرد .به
عبارتی دیگر ،کیفیت زندگی مفهومی یندبعدی در ارتباط با فرد و محیط زندگی اوست
(جدول .)7
پژوهشگر

جدول ( )1سیر تکامل تعاریف کیفیت زندگی از دیدگاه اندیشمندان
تعریف مفهومی
سال
حدی از خصوصیات مناس و کفایت زندگی مانند وضعیت حیات و بهزیستی فرد
حدی که شخصی از امکانات مهم زندگی لذت میبرد.
امید به زندگی و مفهوم شادی
رضایتمندی زندگی
 -7لذت :وضعیت ذهنی مثبت خوشگذرانی
 -2رضایتمندی :ارزیابی موفقیت در درک طرح زندگی یا درک شخصی از زندگی خوب
(ارزیابی ذهنی)
 -8کفایت :اشتیا و ارزش فعالیتهای شخصی

Musschenga

1997

Cheung

1997

 -7ابعاد خوشگذرانی زندگی خوب (رضایتمندی زندگی ،اثرات مثبت و منفی ،افسردگی)
 -2ابعاد دیالتیکی زندگی خوب (ملزومات میان فردی متقابل ،درک دیگران)
 -8ابعاد انسانی زندگی خوب (به قطعیت رساندن پتانسیلهای افراد ،استقالل)

RIVM

2002

کیفیت زندگی عبارت است مسا ل عینی و تجیهزات غیر مادی زندگی و که بر اساس
ادارکات شخص در مورد سالمت ،محیط زندگی ،قانون و برابری ،کار ،خانواده و غیره تعیین
شده است.

Phillips

2006

Zebardast

2009

برنامه های توسعه در یک

اولویت قراردادن اهداف اجتماعی توسعه و تدوین آنها در قال
شهر
امروزه تاکید بر شاخصهای کالبدی نسبت به شاخصهای عملکردی و معنایی در کیفیت
زندگی اهمیت دویندان دارد.

به طور کلی با توجه به مطالعات جهانی و با توجه به ساختار سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ،میتوان شاخصهای کلی زیر را در تعریف عملیاتی متغیرها
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برای بررسی کیفیت زندگی در شهرهای ایران معرفی کرد:
 -1شاخصهای محیطی :شاخصهای محیطی خود می توانند در دو بعد محیط
کالبدی و فضایی و محیط زیست طبیعی بررسی و اندازهگیری شوند:
الف -محیط کالبدی و فیزیکی :منظره پایدار محیط زندگی از مهمترین موضوعات
جهت باال بردن سطح کیفی فضای زندگی است .توجه به معماری ساختمانها ،همگنی،
همجواری ،هم پیوندی و تفکیک مناس

فضا و کالبدها باع

باال رفتن سطح کیفی زندگی

مردم از طریق آرامش ذهنی و دیداری آنهاست.
ب -محیط زیست طبیعی :توجه به مسا ل زیست محیطی و دفع زباله و پسماندها و
سیستمهای بازیافت و فاضالبهای خانگی و همچنین خطرهای طبیعی مانند سیل و زلزله
و  ...آن قدر مهم و مرهود است که لزومی به پرداختن به ضرورت آن نیست .به خصوص
با توجه به توسعه و پیررفت تکنولو ی و تولید مواد غیرطبیعی و مصنوعی ،نیاز به توجه
بیرتر به این موضوع ،مبح

بسیاری از دانرمندان می باشد .حتی برخی نویسندگان این

دوره را عصر محیط زیست مینامند.

 -2شاخصهای اقتصادی :تأمین حداقل نیازهای اقتصادی مردم ،از مهمترین شاخص-

های مدیریت کیفیت زندگی می باشد .ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای کاالها ،هزینه و
درآمد و اشتغال بسیاری از مرکالت را حل و فصل خواهد کرد .حل مرکالت و بهبود
وضعیت اقتصادی نه تنها شاخص اقتصادی کیفیت زندگی را به سطح مطلوبی میرساند که
به طور مستقیم بر باالتر رفتن سطح کیفی شاخصهای دیگری همچون مسکن ،فرهنگ،
 -3شاخصهای جمعیتی و اجتماعی :این شاخص به طور عمده بر جمعیت ،میزان
رشد آن ،تراکمهای جمعیتی و مؤلفه های مربوط به آن استوار است .بسیاری از
خصوصیات کیفی و کمی اجتماعی به طور مستقیم و ترکیبی بر سطح کیفی زندگی
تأثیرگذار است .افزایش جمعیت مرکالت بسیاری همچون افزایش تراکمها ،کاهش
سرانهها ،فزایش اصطکاک های اجتماعی و ...را در بر خواهد داشت که بالطبع سطح کیفی
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زندگی را کاهش خواهد داد .همچنین ،عدم تعادل در هرم سنی و جنسی جمعیت و کمبود
امکانات رفاهی به نسبت جمعیت از عواملی است که کیفیت زندگی را کاهش میدهد.
 -4شاخصهای آموزش ،تحصیالت و مهارتها :لزوم آموزش از کودکی و در
مهدهای کودک و پیش دبستانی آغاز شده و تا هنگام مرگ ادامه خواهد داشت .با توجه به
پیچیده شدن زندگی و در هم آمیخته شدن نیازهای انسانی و رشد روزافزون تکنولو ی
جهت افزایش مهارتهای زندگی آموزش در هر سنی و هر جنسیتی و در هر حالی الزم
است .تحصیالت آکادمیک و دانرگاهی نیز نوع عالی آموزش میباشد.
 -4شاخصهای زیرساختها و تأسیسات :یکی از مهمترین شاخصهای کیفیت
زندگی در شهرها و روستاها ،توسعه زیرساختها و تأسیسات و تجهیزات است که عدم
وجود آنها نه تنها سطح کیفی زندگی را کاهش میدهد که بدون آنها زندگی برری به
شکل امروزی اصالً ممکن نیست .ایجاد راههای ارتباطی مهمترین مقیاس قابل بررسی در
این شاخص است.
 -8شاخصهای سالمتی و بهداشت :جامعه ای که دیار مرکالت سالمتی و بهداشت
است ،توانایی بهره گیری کیفی از هیچکدام از شاخصهای کیفیت زندگی را ندارد .این که
مبح

کیفیت زندگی ابتدا در مورد بیماران جسمی و روانی و حل مرکالت آنان و

افزایش سطح کیفی زندگی آن مطرح شده ،بیانگر اهمیت شاخص سالمتی و بهداشت در
حفظ کیفیت زندگی است.
 -2شاخصهای تفریحات و استراحت :یکی از راهکارهای ایجاد سالمتی روحی و
و اجتماعی مردم سرشار از مرکالت ،اصطکاکها ،برخوردها و درگیری میباشد.
شهروندان برای تخلیه فرارها و استرسهای روانی و ایجاد آرامش ذهنی و جسمی نیاز به
استفاده از امکانات تفریحی و سرگرمی و استراحت دارند .تفریحات و سرگرمیها همچون
مفری برای دور شدن از فرارهای ناشی از عدم رعایت استاندارد سطوح کیفی الزم در
دیگر شاخصهای کیفیت زندگی شهروندان است.
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 -6شاخصهای مسکن و سرپناه :دارا بودن مسکن و سرپناه یکی از نیازهای اولیه و
ضروری برری است .مسکن ضمن این که سرپناهی برای استراحت و تجدید قوای
فیزیکی است ،میتواند محلی جهت آرامش و استراحت روحی ،آموزش ،اشتغال و ارتقای
فرهنگ باشد .دو مؤلفه در مورد کیفیت و کمیت مسکن باید مورد توجه قرارگیرد:
الف -کیفیت کالبدی مسکن :باید در مورد تعداد مسکن الزم در قبال جمعیت و خانوار
و کیفیت ساخت و ساز آن و مصالح و قوانین مربوطه سطوح کیفی مرخصی در نظر
داشت.
ب -کیفیت سکونتی مسکن :کیفیت محیط و مرخصات هر مسکن باید با توجه به
کیفیت و کمیت ساکنین آن مورد توجه قرار گیرد .توجه به تعداد خانوار و ابعاد مناس
مسکن متناس

با تعداد ،فرهنگ ساکنین و دیگر ابعاد فردی و اجتماعی خانوار ساکن در

آن.
 -7شاخصهای امنیت :امنیت یکی از ارکان توسعه پایدار و آسایش زندگی انسانی
است .امنیت همچون عاملی زیربنایی جهت تمامی شاخصهای دیگر باید تأمین گردد تا
امکان بهره وری کامل و کیفی سایر شاخصها میسر گردد.
شاخصهای کیفیت زندگی
یکی از راههای عملیاتی کردن مفهوم کیفیت زندگی ،طراحی شاخصهای آن است .در
سه دهه گذشته تالشهای زیادی برای اندازه گیری کیفیت زندگی در نقاط مختلف دنیا
دولتی ،رسانههای گروهی و ...پیرنهاد شده است .با این وجود معای

و مزایای هر کدام از

این شاخصها با روش معینی ارزیابی نرده است .اما آن یه مسلم است ،اینکه بسیاری از
محققان کیفیت زندگی ،نیاز توأم به هر دو دسته از شاخصهای عینی و ذهنی را برای
ارزیابی کیفیت زندگی خاطرنران کرده اند .شاخصهای عینی بادیهای برنجی فراوانی یا
کمیت فیزیکی اندازه گیری میشوند مثل درآمد ،اما شاخصهای ذهنی بادیهای برنجی
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پاسخ های روانی هم یون رضایت شغلی و شادی در میان دیگران اندازه گیری میشوند.
بررسی متون شاخصهای کیفیت زندگی نران میدهد که تولید ناخالص داخلی
) (GDPاولین شاخص پیررفت اجتماعی و کیفیت زندگی به شمار می رفت .این شاخص
که در سال  7150معرفی شد ،معمولترین شاخص مورد استفاده برای مقایسه ثروت
کرورها و معیاری برای بهزیستی و توسعه منحصراً بادیهای برنجی ثروت مادی بود.

منتقدان می گویند به دلیل این که  GDPمیان هزینه-منفعت ،مطلوب-نامطلوب و فعالیت-
های مولد-آسی

رسان تمایزی قایل نمیشود ،نمیتواند معرف کیفیت زندگی باشد .از

سوی دیگر ،مطالعات علمی نران دادهاند که رابطه میان پیررفت اقتصادی و کیفیت زندگی
رابطه خطی نیست .این دو تا نقطه ای همسو و همجهت حرکت میکنند و آن نقطهای
است که حداقل شرایط مطلوب مادی برای زیست انسان فراهم شده باشد ،ولی از آن به
بعد دیگر نمی توان انتظار داشت که تأمین نیازهای اقتصادی به بهبود کیفیت زندگی کمک
کند ،زیرا انسان موجودی یندوجهی و پیچیده است و منطق اقتصادی نمیتواند بسیاری از
رفتارهای او را تبیین کند (خوارزمی.)7875 ،
سومین شاخص مطرح ،شاخص سالمت اجتماعی ) (SHIاست .این شاخص توسط
مارک میرینگاف و همکارانش در مؤسسه «نوآوری در سیاست اجتماعی» وابسته به دانرگاه
فوردهام تهیه شد .این شاخص از  71مؤلفه ترکیل شده که همه مراحل زندگی و همچنین
فرد و جامعه را پوشش میدهد (دولت کانادا و ایالت کانتیکات به طور گسترده این
شاخص را به کار میگیرند) .مهم ترین مؤلفههای این شاخص عبارتاند از :مرگ و میر
درآمد هفتگی و( ...همان.)7878 ،
یکی دیگر از شاخص ها ،شاخص توسعه انسانی ) (HDIاست که در سال  7110توسط
برنامه توسعه سازمان ملل ارایه شد .اسن شاخص هر ساله از طریق یک شاخص مرک ،
دستاورد کرورها را در توسعه انسانی می سنجد و بادیهای برنجی آن کرورها را درجه
بندی می کند .شاخص توسعه انسانی بر مبنای کار سن طراحی شد و باع

اعتراف به
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ماهیت یندبعدی توسعه و گرایش به سمت استراتژیهای مختلف برای حرکت از ارتقاء
رشد به ارتقاء بهزیستی گردید .دیدگاه سن یک دیدگاه کیفی و یندبعدی است که انسان
ها را در مرکز مفهوم توسعه قرار میدهد و هدف توسعه را باالبردن قابلیت های انسانی
بهعنوان راهنمای کامل زندگی می داند .بنابراین شاخص توسعه انسانی که با استفاده از
دیدگاه سن برای مقایسه بینالمللی ترسیم شده بود ،منجر به ایجاد شاخصهای دیگری از
قبیل شاخص توسعه جنسیتی ) ،(GDIشاخص توانمندسازی جنسیتی ) (GEMو شاخص
فقر انسانی ) (HPIشد ،که همه این شاخص ها سه بُعد امید به زندگی ،دانش و استاندارد
زندگی مناس

را اندازه می گیرند .اما شاخص توسعه انسانی و شاخصهای جانبی آن

تعریف خیلی محدودی از کیفیت زندگی ارایه می دهند .بنابراین در این راستا شاخصهای
دیگری برای کیفیت زندگی مطرح شدند ،از قبیل شاخص کیفیت زندگی ) (PQOLدر سال

 7111و شاخص کیفیت زندگی داسگوپتا و ویل 7که آزادی های مدنی و قوانین سیاسی را
به شاخص توسعه انسانی افزود و بسیاری دیگر از مطالعات که مرکالت تهیه شاخصها را
با توجه به جنبههای یندبعدی کیفیت زندگی ،فراوانی متغیرها و اندازه گیری حساسیت
برای وزن دهی به هر سیستم نران دادند .به هر حال ،هر کدام از شاخصهای ذکرشده،
تصویر خاصی از کیفیت زندگی را ارا ه می دهند ،زیرا هر یک دربارۀ این که کیفیت
زندگی از یه عواملی ترکی

یافته است ،مفروضات متفاوتی دارند .درنتیجه ،مقبولیت

فزایندهای در بین محققان کیفیت زندگی وجود دارد که دو نوع کامالً مجزا از شاخصها
برای سنجش کیفیت زندگی الزم هستند:
میکنند ،مثل امکانات آموزشی ،بهداشتی ،تسهیالت فراغت ،مسکن و...
دوم ،شاخصهای ذهنی که برای توصیف شیوههایی که مردم شرایط محیطشان را درک

و ارزیابی میکنند ،در نظر گرفته میشوند (مارانز .)7184 ،2بهعنوان مثال ،درک کاملتر وضع
1. Dasgupta and Weale
2. Marans
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بهداشت در یک منطقه به وسیله دادههای تکمیلی دربرگیرنده ادراکات مردم از وضع بهداشت
آنها ،مراقبت های دریافتی و یا خدمات بهداشتی در دسترس برای آن ها آسانتر میشود.
از این گذشته ،برحس

اعتبار و پایایی ،دلیل قاطعی برای برتری یک نوع از دو نوع

شاخص بر دیگری وجود ندارد و به عالوه وجود رابطه مستقیم بین شاخصهای عینی و
ذهنی کیفیت زندگی اثبات شده است ،و اینها موضوع بکارگیری هر دو نوع از شاخصها را
تقویت میکند .اما بسیاری از عوامل از قبیل ویژگیهای اجتماعی مانند سن ،درآمد،
تحصیالت و سالمت بین جهان عینی و ارزیابی ذهنی از آن دخالت میکنند ،و این ها ممکن
است بهصورت فیلترهایی برای تغییر شکل دادن شرایط عینی عمل کنند .همچنین ،تجربه
فردی یک عامل کلیدی است که بر ادراک فرد از یک قلمرو ویژه تأثیر میگذارد.
بهعنوان مثال ،فردی که قربانی یک جنایت بوده ،این عمل دارای تأثیر عمیق و ماندنی
روی ادراک وی از امنیت در آن محل است که ممکن است بسیار متفاوت با نرخ جرم و
جنایتی باشد که در آن محل به وسیله شاخصهای عینی اندازه گیری شده است .این مسئله
به توصیف رضایت نسبتاً باالی اظهارشده به وسیله فردی که موقعیت عینیاش تقریباً ضعیف
است ،کمک میکند .تصور انطبا عامل دیگری است که میتواند رابطه بین شرایط عینی و
ذهنی را تحت تأثیر قرار دهد.
اینگلهارت میگوید آرزوها به طور طبیعی با وضعیت فرد تطابق مییابند و از این طریق
سطح رضایت فرد افزایش مییابد .به نظر وی ،رضایت ذهنی از هر جنبه خاص زندگی،
بازتاب شکاف بین سطح آرزوهای او و وضعیت عینی وی است .اما سطوح آرزوهای فرد به
همچنین ،از عوامل دیگری که در رابطه بین شاخصهای عینی و ذهنی کیفیت زندگی
دخالت میکند ،زمینه فرهنگی افراد است که استاندارد مقایسه را در مقابل شرایط عینی اندازه
گیریشده تولید میکند.
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بافت فرسوده
بافت شهری را میتوان در کنار ساخت شهری (استخوانبندی شهری) بهعنوان مکمل
اندام شهر دانست .درواقع ،بافت هر شهر بیانگر نوع خاص ییدمان فضایی عناصر آن در
یک فرم عینی است که نران دهنده عوامل مختلف مانند عناصر جغرافیایی ،اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و ...است .درواقع ،بافت هر شهر نراندهنده نحوه قرارگیری کاربریهای
شهری است (سلطانی .)7877 ،مراد از فرسودگی ،ناکارآمدی و کاهش کارایی یک بافت
نسبت به کارآمدی سایر بافتهای شهری است .فرسودگی بافت و عناصر درونی آن یا به
سب

قدمت یا به سب

فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکلگیری آن بافت بهوجود

میآید .پیامد فرسودگی بافت که در نهایت به ازبینرفتن منزلت آن در اذهان شهروندان
منجر میشود ،در اشکال گوناگون از جمله کاهش یا فقدان شرایط زیستپذیری و ایمنی و
نیز نابسامانیهای کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و تأسیساتی قابل دریافت و شناسایی است
(حسینی و حیدری.)7878 ،
روش
پژوهش کنونی از نوع کاربردی و شیوه آن توصیفی-تحلیلی است .در این تحقیق ،ابتدا
از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانهای نسبت به استخراج مهمترین شاخصهای رضایتمندی
از استانداردهای کیفیت زندگی شهری اقدام شد .همچنین ،با استفاده از منابع اولیه مقدماتی
در پیرینه تحقیق و نیز استفاده از منابع اینترنتی ،به استخراج شیوهها و راهکارهای سنجش
رابطه با کیفیت زندگی خود با ابزار پرسرنامه بررسی شد.
حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش بادیهای برنجی فرمول کوکران با سطح
اطمینان  820 ،%14/4نفر محاسبه و با روش نمونهگیری تصادفی نظاممند با آنها پیمایش
شد.
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N  16268
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1 t 2 pq
)1  ( 2  1
N d
T 2
p  0 / 07
q  0/3

دادههای گردآوریشده از طریق پرسرنامه ،با استفاده از نرمافزار  SPSSدر قال

روشهای

آماری توصیفی و استنباطی و آزمونهای تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون پردازش و
تحلیل شدند.
در رابطه با محدودۀ پژوهش نیز باید توضیح داد که منطقه  72با وسعت  7100هکتار
( %2/8محدوده تهران) و جمعیت  257 ،057نفر ( %8/77جمعیت کالن شهر) (مرکز آمار
ایران ،)7874 ،بیش از سه یهارم تهران ناصری (مرکز تاریخی تهران) را پوشش میدهد.
این منطقه از شمال به مناطق  1و ( 8خیابان انقالب) ،از شر به مناطق  78و ( 75خیابان
 78شهریور) ،از جنوب به مناطق  74و ( 71خیابان شوش) و از غرب به منطقه ( 77خیابان
حافظ و وحدت اسالمی) محدود میشود .محله های قیام و کوثر در ناحیه  4منطقه  ،72با
وسعتی معادل  747هکتار حدود  %1/5از کل منطقه  72را به خود اختصاص دادهاند که
حدود آن از شمال به بلوار محالتی ،از شر به خیابان  78شهریور ،از جنوب به خیابان
شوش و از غرب به خیابان ری منتهی میشوند .جمعیت ناحیه  4در سال 51751 ،7884
سه محله آبرار ،قیام (آب منگل) و کوثر (خراسان) تقسیم میشود .از مساحت 747
هکتاری محلهها 11 ،هکتار به محله قیام و  72هکتار به محله کوثر اختصاص دارد .با توجه
به مساحت و جمعیت محدوده ،تراکم جمعیت در محله قیام  284میباشد .جمعیت
 87115نفری محلههای قیام و کوثر ،خود را در قال

 77884خانوار جای داده است.

میانگین بُعد خانوار در محلههای قیام و کوثر  8/55میباشد .از کل جمعیت محله قیام
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حدود  %5/15باسوادند .نرخ باسوادی در بین مردان بیرتر از زنان است .با توجه به تعداد
کل پالکهای موجود در محله که  2711معادل پالک است ،از این تعداد  7077پالک
قدیمی 805 ،پالک مخروبه و  77پالک بایر میباشد.
نقشۀ ( )1محلۀ قیام و کوثر

یافتهها
سنجش رضایتمندی از کیفیت زندگی
در مرحله نخست ،برای شناسایی میزان رضایتمندی از شاخصهای مورد مطالعه در
ارتباط با رضایتمندی از کیفیت زندگی در محله قیام ،میانگین هر یک از شاخصها (با
جغرافیایی می توان گفت دسترسی به بانکها ،داروخانهها ،مغازهها و سایر موارد با میانگین
 8/1باالترین میزان رضایتمندی ساکنین را نران دادند ،در عین حال شاخص یرمانداز
بصری محله نراندهنده حداقل میانگین رضایتمندی بود .همچنین ،مجموعه شاخصهای
محیط جغرافیایی در سطح پایینتر از میانگین طیف مورد مطالعه (یعنی  )8/4قرار داشته و
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این نران دهنده این موضوع است که در مجموع افراد از استانداردهای محیط جغرافیایی
خود رضایت یندانی ندارند .درواقع ،شرایط زندگی در محله قیام مطابق با استانداردهای
مورد انتظار ساکنین نیست.
در ارتباط با شاخصهای محیط اقتصادی ،میتوان گفت وضعیت رضایتمندی ساکنین
از درآمد ،وضعیت اشتغال و به طور کلی ابعاد مختلف محیط اقتصادی به مرات

پایینتر از

رضایتمندی از محیط جغرافیایی است .در این محیط ،تنها شاخص وضعیت تغذیه با
میانگین  ،8/2بیرترین رضایتمندی را نران میدهد.
در حالی که شاخصهایی یون پس انداز ،دسترسی به فرصتهای شغلی ،درآمد و
وضعیت اشتغال میانگین رضایتمندی پایینی را نران میدهند .در بررسی شاخصهای
محیط اجتماعی ،افراد حس تعلق کمی به محیط داشته و تنها حس اعتماد به همسایه
شاخص بارز از نظر میانگین رضایتمندی بود.
به طور کلی ،در جمع بندی رضایتمندی از ساکنین محله قیام میتوان گفت که میانگین
رضایتمندی در سه محیط جغرافیایی ،اقتصادی و اجتماعی در سطح پایینتر از میانگین بود
( .)M=8/4در بررسی مجموع شاخصهای  8محیط ،شاخص دسترسی به بانکها،
داروخانهها ،مغازهها و ...بیرترین و شاخص پس انداز کمترین میزان رضایتمندی را نران
دادند.
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جدول ( )2میانگین شاخصهای رضایتمندی از کیفیت زندگی در محله قیام
محیط

شاخصها

M

SD

دفع فاضالب

2/4

2/88

جمع آوری زباله

2/8

2/85

دسترسی به بانکها ،داروخانهها ،مغازهها و...

8/1

8/72

جابجایی و حمل و نقل

8/7

2/87

یرم انداز بصری محله

7/1

2/14

محیط

وضعیت هوا (بو)

8/2

2/85

جغرافیایی

مسکن

2/7

2/27

بافت محله

2/1

2/78

8/5

2/11

توزیع امکانات آموزشی

2/7

2/77

توزیع امکانات بهداشتی

2/8

2/48

توزیع امکانات فرهنگی تربیتی

2/8

2/17

توزیع امکانات ورزشی

2/8

2/71

درآمد

7/1

2/47

وضعیت اشتغال

2/2

2/41

دسترسی به فرصتهای اشتغال

7/2

2/22

هزینه زندگی

7/8

2/88

پس انداز

7/7

2/72

وضعیت تغذیه

8/2

2/71

امنیت

2/8

2/78

اعتماد به همسایه

8/7

2/81

مرارکت

2/1

2/07

امید به زندگی

2/5

2/44

حس تعلق

2/7

2/84

سرزندگی و شادکامی

2/1

2/84

وضعیت نورپردازی محله در ش

محیط اقتصادی

محیط اجتماعی
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وضعیت پوشش سطوح کویهها و خیابانها

2/7

2/54

کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده

شناسایی عوامل سازندۀ رضایتمندی از کیفیت زندگی
در بررسی شاخصهای رضایتمندی از کیفیت زندگی در محله قیام ،می توان عوامل
اصلی سازندۀ این مفهوم را در یاریوب تحلیل عاملی استخراج نمود .در این راستا ،تحلیل
عاملی روی  21شاخص کیفیت زندگی به منظور استخراج عوامل اجرا شد که در این
بررسی ،مقدار  KMOبرابر با  0/718و آزمون بارتلت دارای مقدار احتمال کویکتر از
 0/007بود و این مقادیر نراندهنده مناس بودن دادهها برای تحلیل عاملی است .تاباینیک
و فیدل )7111( 7بیان کردهاند که متغیرهای با بار عاملی بزرگتر از  0/82باید مورد توجه
قرار گیرند .کومری و لی )7112( 2دامنهای از ارزشها را برای تفسیر شدت روابط بین

متغیرها و عاملها پیرنهاد کردهاند.
از نظر آنها ،بارهای عاملی  0/87و باالتر عالی 0/80 ،تا  0/18خیلی خوب 0/12 ،تا
 0/44خوب 0/45 ،تا  0/54نسبتاً خوب و  0/55تا  0/88ضعیف است.
مجموع عوامل مستخرج از  21شاخص ،برابر  1عامل است که بر مبنای مقدار ویژه و
نمودار سنگریزه تعیین شدهاند و اسامی بهداشت محیط ،زیباشناسی محیط ،توزیع خدمات
عمومی ،رفاه اقتصادی ،همبستگی اجتماعی و خرسندی برای آنها نامگذاری شده است .این
عوامل در مجموع نزدیک به  %71/8کل واریانس کیفیت زندگی را تبیین کرده که
نراندهندۀ قدرت این عوامل در تحلیل موضوع مورد نظر است (جدول .)8

2. Comrey and Lee
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جدول ( )3عوامل استخراجشده و مقادیر بار عاملی متغیرهای مشاهدهشده در عوامل ششگانۀ کیفیت زندگی
اول
(بهداشت محیط)

دوم
(زیباشناسی محیط)

سوم
(توزیع خدمات
عمومی)

چهارم
(رفاه اقتصادی)

701

0/827
0/171
0/178
0/125
0/178
0/418
0/407
0/821
0/808
0/172
0/184
0/101
0/100
0/817
0/817
0/847
0/882
0/801
0/171
0/172
0/107
0/481
0/411

5/785
77/207

8/782
1/172

7/821
28/707

8/772
21/501
71/8

2/817
8/218

0/108
0/482
0/487
2/285
8/705
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وضعیت هوا (بو)
دفع فاضالب
جمعآوری زبالهها
وضعیت پوشش خیابان و کوچه
وضعیت نورپردازی محله در شب
بافت محله
چشم انداز بصری محله
دسترسی به بانكها ،داروخانهها ،مغازهها و سایر موارد
توزیع امکانات آموزشی
توزیع امکانات بهداشتی
توزیع امکانات فرهنگی تربیتی
توزیع امکانات ورزشی
جابجایی و حمل و نقل
پس انداز
وضعیت تغذیه
هزینه زندگی
مسکن
درآمد
وضعیت اشتغال
دسترسی به فرصتهای اشتغال
امنیت
اعتماد به همسایه
مشارکت
امید به زندگی
حس تعلق
سرزندگی و شادکامی
مقدار ویژه
درصد واریانس
مجموع واریانس تبیین شده ()%

ششم
(خرسندی)

متغبرها

پنجم
(همبستگی اجتماعی)

عاملها

کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده

بحث
کیفیت زندگی مفهوم پیچیدهای است که پیچیدگی آن تا حد بسیاری مرتبط با
پیچیدگی نوع برر است .لذا روشهای متفاوتی در کنار شاخصهای گوناگون ،بسته به
شرایط جغرافیایی محیط مورد مطالعه و ابعاد اجتماعی و اقتصادی ،قابلیت استفاده را دارند.
برمبنای بررسیهای صورت گرفته در ابعاد کیفیت زندگی شهری در محله قیام واقع در
منطقه  72شهر تهران ،دریافتیم که رضایتمندی در این محله در سطح پایینی است که
عوامل توزیع خدمات عمومی و اقتصادی نقش موثری در رضایتمندی ساکنین این محله
دارند .با توجه به یافتههای تحقیق در مورد محیط جغرافیایی ،میتوان گفت که دسترسی به
بانکها ،داروخانهها ،مغازهها و سایر موارد با میانگین  8/1باالترین میزان رضایتمندی
ساکنین را نران میدهند ،در عین حال شاخص یرم انداز بصری محله نران دهنده

حداقل میانگین رضایتمندی می باشد .در عین حال باید توجه داشت که مجموعه شاخص-
های محیط جغرافیایی در سطح پایینتر از میانگین طیف مورد مطالعه (یعنی  )8/4قرار
داشته و این نران دهنده آن است که در مجموع افراد از استانداردهای محیط جغرافیایی
خود رضایت یندانی ندارند .درواقع شرایط زندگی در محله قیام مطابق با استانداردهای
مورد انتظار ساکنین نیست .در ارتباط با شاخصهای محیط اقتصادی می توان گفت
وضعیت رضایتمندی ساکنین از درآمد ،وضعیت اشتغال و به طور کلی ابعاد مختلف محیط
اقتصادی به مرات

پایین تر از رضایتمندی از محیط جغرافیایی است .در این محیط ،تنها

شاخص وضعیت تغذیه با میانگین  8/2بیرترین رضایتمندی را نران میدهد .در حالی که
میانگین رضایتمندی پایینی را نران می دهند .در شاخصهای محیط اجتماعی ،افراد حس
تعلق کمی به محیط داشته و تنها حس اعتماد به همسایه شاخص بارز از نظر میانگین
رضایتمندی بوده است.
به طور کلی ،جمع بندی رضایتمندی ساکنین محله قیام از کیفیت زندگی حاکی است
که میانگین رضایتمندی در سه محیط جغرافیایی ،اقتصادی و اجتماعی در سطح پایین تر از
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میانگین قرار دارد .در مجموع شاخصهای  8محیط ،شاخص دسترسی به بانکها،
داروخانهها ،مغازهها و ...بیرترین و شاخص پس انداز کمترین میزان رضایتمندی را نران
دادهاند .عوامل تعیینکنندۀ رضایتمندی ساکنین از کیفیت زندگی ،به ترتی

شامل 1

عاملاند :بهداشت محیط ،زیباشناسی محیط ،توزیع خدمات عمومی ،رفاه اقتصادی،
همبستگی اجتماعی و خرسندی.
بادیهای برنجی یافتههای حاصل از این تحقیق ،میتوان پیرنهادهای زیر را در
راستای ارتقای کیفیت زندگی در محلة قیام ارا ه داد:
 در اولویت قراردادن برنامههای اقتصادی شامل اشتغال زایی و درآمدزایی ساکنین ازطریق برنامه های توانمندسازی
 در نظر گرفتن بودجه به منظور توزیع برابر امکانات مختلف آموزشی ،فرهنگی،بهداشتی و تفریحی
 ارتقاء استانداردهای محیطی به منظور ایجاد محیطی سالم ارتقاء حس مرارکت و پیوند بین ساکنین با در نظر گرفتن برنامه های فرهنگی وایجاد حس هویت مرترک
در نهایت می توان گفت با توجه به ابعاد پیچده موضوع و گسیتردگی آن از ییک طیرف و
شکنندگی نواحی با بافت فرسوده از طرف دیگر انجیام مطالعیات بیریتری در موضیوعات
متعدد در محدوده مورد مطالعه پیرنهاد میگردد.
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