
 

 

 

 

 

 

 

بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی کیفیت زندگی در  شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر 

 شهرداری تهران(  7های شهری )مورد مطالعه: منطقه محله 
 

 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران جعفر قادری

 اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایراناستادیار گروه جغرافیا، دانشکده  ابراهیم رستگار 

 ارشد مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند، دماوند، ایرانکارشناسی *مسلم قهری

 

 نوع مقاله: پژوهشی

 18/07/1397پذیرش:   21/02/1397دریافت: 

رود های مطالعات شهری در کشورهای مختلف به  شهمار مهیترین حوزهکیفیت زندگی شهری، یکی از مهم امروزه، چکیده:

ک  رویکردهای چندگان  اجتماعی، محیطی، اقتصادی و زیستی دارد. این تحقیق، با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر کیفیت 

تراکم باال و واقع شدن در محدوده مرکزی تهران و  شهرداری تهران، تدوین شده است. 7های شهری منطق  زندگی در محل 

وجود انواع مراکز اجتماعی و اقتصادی، سطح کیفیت زندگی شهروندان و ساکنان در محالت این منطق  را متأثر کرده اسهت. 

ژوهش را جامع  آماری این پ ای و روش مطالع  آن، ب  شیوه اسنادی، پیمایشی و تحلیلی است. توسع  -نوع تحقیق، کاربردی

بهوده که  به  نفهر  31۲،19۴ برابر با 1395دهد ک  بر اساس سرشماری سال شهرداری تهران تشکیل می 7ساکنین منطق  

بررسهی اسهنادی نشناسهایی  گردآوری اطالعات، از طریق .گردیدنفر ب  عنوان حجم نمون  انتخاب  3۲1روش تصادفی ساده، 

والیس و های شهری، از طریق آزمهون کروسهکالشد. سنجش کیفیت زندگی محل انجام  (نام پرسشن ها( و پیمایششاخص

دهنهد که  بهین محهالت انجهام شهده اسهت. نتهایص حازهل از تحقیهق نشهان می SPSSافزار تحلیل عاملی با استفاده از نرم

و  یکالبهد ی،اجتمهاع  و یته یامن، تفاوت معناداری در سطح کیفیت زندگی وجود دارد. طبق پنص مؤلف  7گان  منطق  چهارده

های نیلوفر شههید قنهدی و بهاب زهبا ی، کیفیت محیطی و کیفیت بهداشت و سالمت عمومی، محل اقتصاد تیفیکی، خدمات

آباد و ارامن  ب  ترتیهب بها  سطح کیفیت زندگی و محل  نظام ، باالترین ۲0/1۲7و  1۴8ای سهروردی، ب  ترتیب با میانگین رتب 

های سهنجیده شهده، اسخگویان را دارند. در میان مؤلف پ  ترین سطح کیفیت زندگی از دیدگاه ، پایین ۲5/ 50و  38/ ۲7میانگین 

تر، از عوامل اثرگهذار، از بیشترین تفاوت معناداری، مربوط ب  ابعاد کالبدی و محیطی بوده است. در پایان، برای شناخت دقیق

 تیه فیکرگذار در عامل تأثی 10عاملی، مجموع هشتاد متغیر مورد بررسی در پنص مؤلف  مورد سنجش، از طریق آزمون تحلیل

 شهرداری، شناسایی شد. 7های منطق  محل ساکنان  یزندگ

 های شهری، اثربخشی، شهرداری تهرانکیفیت زندگی، محل واژگان کلیدی:  

 JEL  : J17, O18, G14, L32بندی  طبقه

 

 m.ghahri28@yahoo.com* نویسنده مسئول: 

 71-86 ،((۲7 پیاپین3ن7 شهری، مدیریت و اقتصاد علمی فصلنام 

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمای  در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
  علمی فصلنامه ۲3۴5-۲870شاپا: 

 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

دارد و مرکهب از  مفهومی گسهترده ،زندگی کیفیت

های در شهرای  و وعهعیتاسهت که   متغیرهای مختلفی

مختلف، متفاوت هستند. ایهن مفههوم، به  منظهور نشهان 

دادن میزان رعایت فرد یا افراد از وععیت زندگی فهردی 

و اجتماعی آن است؛ به  عبهارتی، معیهاری بهرای تعیهین 

ابعهاد مختلهف هها، از رعهایتی افهراد و گروهرعایت یها نها

(. ایههن مفهههوم 1395زنههدگی اسههت نقاسههمی و نههوری، 

و  های عینهیپیچیده و چندبعدی ک  متکهی به  شهاخص

است، در رابط  با شهرای  و وعهعیت جمعیهت، در  ذهنی

یک مقیاس جغرافیهایی خها) نروسهتا، شههر و کشهور(، 

؛ کهوکبی و 1386شود نرعوانی و منصهوریان، معرفی می

مطالعهات ، مندان علهوم شههریاندیش(. 138۴همکاران، 

ب  طهور  را های شهریدر محی  1(QoL) کیفیت زندگی

. (Lee, 2008)نهد اهدرکبررسهی و پهژوهش  ،توجهیقابل

 پیچیهده، ای،رشهت میان ایمقول  زندگی شهری، کیفیت

عینهی  و نکیفهی( ذهنهی هایبا جنب  مرتب  و چندبعدی

 آن مهورد در متعددی و مفاهیم تعاریف ک  ی( استنکمّ

، کیفیت زنهدگی شههری، عبارت دیگراست. ب   شده ارائ 

اقتصههادی محههی  در یههک  -هههای کلههی اجتمههاعیویژگی

توانهد به  عنهوان ابهزاری دههد که  میناحی  را نشان می

ریزی توسع  اجتماع ب  کار قدرتمند برای نظارت بر برنام 

رود. همچنههین ایههن شههاخص، بهه  عنههوان معیههاری بههرای 

 روانهی  -جش میزان برآورده شدن نیازهای مهادی و روحهی سن 

(. 1391جامع ، تعریف شده است ندهقهانی و همکهاران، 

را بها رویکهرد ذهنهی  شهری کیفیت زندگی این پژوهش،

ههها، از پیمههایش ادرا  ،رویکردهههای ذهنههیسههنجد. می

ها و رعایت ساکنان از زنهدگی شههری به  دسهت ارزیابی

ذهنهی زنهدگی، ادرا  مهردم از در واقع کیفیت  .آیندمی

سازد و بها اسهتفاده از شان را منعکس میوععیت زندگی

ها د. ایهن شهاخصنشوگیری میاندازه ،های ذهنیشاخص

شخصهی افهراد از ادراکاتشهان در  یاهه مبتنی بهر گزارش

های مختلف زنهدگی اسهت و میهزان رعهایت مورد جنب 

 
1- Quality of Life  

 نهدکمین نیازهایشهان بررسهی میأ ها را از ته افراد و گروه

(Tesfazghi et al., 2010; Teklay, 2012.) 

های ایههن پههژوهش، محلهه  مطالعهه  محههدوده مههورد

 هایشهرداری تهران اسهت. بهر مبنهای بررسهی 7منطق  

های کیفیت زندگی، هر چنهد در متعدد در زمین  شاخص

ها ارتقهها های اخیههر در شهههر تهههران، ایههن شههاخصسههال

انههد امهها بههرای بهبههود آنههها، همچنههان بهه  تغییههرات یافت 

، نیهههاز اسهههت. همچنهههین بههها توجههه  بههه  گونهههاگونی

هایی ک  دولت و شهرداری تهران در زمین  گذاریسرمای 

رفههاهی شهههروندان در  ونقههل و خههدمات تفریحههی وحمل

انهد، لهزوم های اخیهر انجهام دادهمناطق تههران در سهال

های بومی کیفیت زنهدگی و تحقیقاتی جهت ارائ  شاخص

ب  تبع آن، وععیت کیفیت زندگی مناطق تههران مطهر  

شهرداری تهران  7های منطق  است. از سوی دیگر، محل 

ب  عنهوان محهدوده ایهن پهژوهش، دارای شهرای  خها) 

باشند. اغلب محهالت ایهن منطقه ، کمتهرین بدی میکال

فضای سبز را دارند و جایگاه مرکزیت این منطق ، سهبب 

ههای ههای محیطهی و ترافیکافزایش ترافیهک و آلودگی

و همچنههین شههده ههها و معههابر ازههلی شههدید در خیابان

نوسههازی بافههت فرسههوده محههالت قههدیمی، کمبههود عههدم

روندان را فرهنگسهههراها و ...، کیفیهههت زنهههدگی شهههه

الشههعاع قههرار داده اسههت. ایههن وعههعیت، اهمیههت و تحت

عرورت پرداختن ب  موعوع کیفیت زنهدگی شههری را از 

دو منظر افزایش سهطح رفهاه جامعه  و افهزایش انسهجام 

میان مسهئولین و متولیهان مهدیریت شههری و مهردم را 

تواند در پی داشت  باشد. از این رو، پژوهش حاعهر بها می

های و بررسی سطح کیفیهت زنهدگی محله هدف ارزیابی 

بندی هر یهک از شهرداری تهران و رتب  7شهری منطق  

ها و ها و مقایسهه  آنههها در هههر یههک از مؤلفهه محلهه ایههن 

های کیفیت زندگی، انجام شهده اسهت. به  طهور شاخص

مشخص، پژوهش حاعر در پی پاسه  به  ایهن دو سهؤال 

داری شههر 7است ک  میزان رعایت شههروندان منطقه  

های خههود، در چهه  تهههران از کیفیههت زنههدگی در محلهه 

های سطحی قهرار دارد و دیگهر اینکه  ههر یهک از محله 
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های مهرتب  بها ها و شهاخصیک از مؤلف شهری، در کدام

 آن از نظر سطح کیفیت زندگی، متفاوت هستند؟ 

 

 پیشینه تحقیق   -2

 های خارجیالف( پژوهش

(، در تحقیقی، با عنهوان ۲016ن 1وزیا  بیالوولسکا

انداز »کیفیت زندگی در شهرها، شواهد تجربهی در چشهم

 ۴1تطبیقی اروپایی«، ب  مطالع  و بررسی کیفیت زندگی 

شهر اروپها پرداخته  اسهت.  79هزار نفر از شهروندان در 

کنههد کهه  رعههایت شهههروندی ایههن تحقیههق اثبههات می

ونقهل حملباشد؛ زیرا شهروندان از سهطح غیرمتقارن می

عمههومی، تسهههیالت فرهنگههی، فضههاهای سههبز، میههزان 

فروشان ازلی، کیفیت ههوا، اثربخشهی دسترسی ب  خرده

مدیریت عمومی و قابلیت اعتماد به  مهدیریت عمهومی و 

طور کلی، شهروندان، رعایت کمتری از زندگی در شهر ب 

 اند. خود داشت 

( در تحقیقی، به  ۲013و همکارانش ن ۲الدینسراج

رسی کیفیت زندگی و نیهز توسهع  پایهدار و همچنهین بر

شناخت ارتباط آن با مفهوم کیفیت زندگی در شههرهای 

انهد. آنهها بهرای جهان و ب  ویژه شههرهای مصهر پرداخت 

بنهدی شهده شهامل: بررسی موعوع ب  هفهت الیه  طبق 

شناسههی، محیطههی، فیزیکههی، تحرکههات، اجتمههاعی، روان

 30سپس این ابعاد، به  اقتصادی و سیاسی دست یافتند. 

تواننهد در اند که  میبخش بنیادی اساسی، تقسهیم شهده

ترکیبهات متنهوعی در دسههتیابی به  کیفیههت زنهدگی بههر 

 کار گرفت  شوند.  جوامع ب 

 ناهنجاری و ( در پژوهشی سازگاری۲01۲ن 3تکالی

 بهرای الزم هایسیاسهت و هاشهاخص زندگی، کیفیت در

شهری در اتیوپی را بررسی کرد. این پژوهش،  ریزیبرنام 

های گیری کیفیهت زنهدگی بها اسهتفاده از شهاخصاندازه

فضای سبز و درآمد  مسکن، دسترسی ب  خدمات عمومی،

خانوار و شناسایی دالیل سازگاری و ناهنجهاری در شههر 
 

1- Węziak-Białowolska 

2- Serag El Din 

3- Teklay  

حهاکی از  ،شمال شرق اتیوپی پرداخت  است. نتایص ۴مِکِل 

شهده  بیهانهای نابرابری کیفیت زندگی در تمام شهاخص

 .  باشدمی

( در پژوهشهی در ۲006و همکهارانش ن 5مهک کهارا

چگهونگی ارتبهاط قهوی بهین جنوب شرق کوئیزلنهد به  

 های عینههی و ذهنههی کیفیههت زنههدگی شهههریشههاخص

حاکی از ارتباط ععیف میهان  ،نتایص پژوهشاند. پرداخت 

نههی اسههت کهه  در هنگههام بهه  های عینههی و ذهشههاخص

بهبهودی در ؛ زیهرا شهود ها باید مراقبتکارگیری استنتاج

اسهاس بهبهود در کیفیهت  ،کیفیت ذهنی زندگی شههری

 عینی زندگی شهری است.

 های داخلیب( پژوهش

( در پژوهشهههی بههه  1396قهههانعی و همکهههارانش ن

سههنجش کیفیههت زنههدگی در محلهه  قلعهه  شهههر بههافق 

 -انههد. پههژوهش از لحهها  شههیوه انجههام، توزههیفیپرداخت 

افهزار و نهرم SWOT ،QSPMتحلیلی است و از تکنیک 

SPSS  ها استفاده بندی و تحلیل دادهبرای توزیف، طبق

زنهدگی در  دهند که  کیفیهت، نشان میشده است. نتایص

( اسهت 5، کمتر از حد متوس  ن8/۴محل  قلع ، با امتیاز 

ترین سهطح و مؤلفه  ، پایین8/3و مؤلف  کالبدی با امتیاز 

 ، باالترین سطح را از لحا  کیفی دارند.  6/ 66اجتماعی با امتیاز  

( در تحقیقی، 139۴حداد نفیروزجاییان و دهقان

 یزنهدگ تیه فیبر ک ینیع  یزندگ تیفیک ریارتباط و تأث

ی در شهر آمل، بر پایه  هفهت شهاخص امکانهات و ذهن

ههای مهدنی، خدمات رفاهی، سالمت جسهمانی، فعالیت

رواب  اجتماعی، رعایت از محی  فیزیکهی، رعهایت از 

محی  اقتصادی و رعایت از محی  اجتماعی را بررسی 

 تمهام که  اندداده نشان نیز های تحقیقاند. یافت کرده

 با سن ارتباط ک  فرعی  یک از ب  غیر حقیقت فرعیات

اطمینهان  سهطح بها سنجدمی را ذهنی زندگی کیفیت

 درزد، تأیید شدند.   99

 
4- Mekelle 

5- McCrea  
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(، پژوهشی بها عنهوان 139۴نجفی و همکارانش ن

های غیررسهمی »ارزیابی کیفیت زنهدگی در سهکونتگاه

آباد شهر زنجان« انجام شهرها موردشناسی: محل  اسالم

منظور ارزیابی کیفیت زنهدگی از ههر دو بعهد دادند. ب  

شامل چهار شهاخص ازهلی اجتمهاعی،  ؛عینی و ذهنی

مؤلفهه   ۲3فرهنگههی، مههذهبی، اقتصههادی و کالبههدی و 

 : هد که هر آن هستنه هایص بیانگه هاده شده است. نتهاستف

آباد، در وعهههعیت نهههامطلوبی از نظهههر  محلههه  اسهههالم  -1

خهتالف در  کیفیت زندگی قرار گرفت  و ایهن ا  های شاخص 

 رابطه    -۲گیر اسهت.  های اقتصادی و کالبدی، چشم شاخص 

ها در محله  وجهود متقابل و معنهاداری میهان شهاخص

دیههدگاه ذهنههی شهههروندان تحههت شههرای   -3دارد. 

  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی تغییر کرده است. 

به   ایدر مطالعه  (1393ن نهژاداحمدی بندرآباد 

 ۲۲های کیفیههت زنههدگی در منطقهه  شههاخصارزیههابی 

نشهانگر برخهورداری  ،نتهایص حازهلاند. پرداخت  تهران

و برخههورداری نامناسههب ( 86/0ن مناسههب در مسههکن

از لحا  ابعهاد عینهی و مناسهب بهودن ( 35/0ی نکالبد

نسهبت ( 67/0ن زیستو محی ( 58/0نوععیت مسکن 

از (، ۴6/0ی نو اجتمههاع ( ۴۴/0ی نبهه  وعههعیت اقتصههاد

ههای حا  ابعاد ذهنی است. همچنهین بررسهی آزمونل

امتیهاز همبستگی بین ابعاد ذهنی و عینی را بها  ،آماری

 دهد.نشان نمی ۲8/0

دهند ک  کیفیهت نتایص پیشین  پژوهش نشان می

زندگی متکی بر عوامل مکهانی اسهت و در ههر یهک از 

هههای مههورد بررسههی، نتههایص ارائهه  شههده در محههدوده

تفههاوت اسههت. محههدوده ایههن هههای مختلههف، مشههاخص

پژوهش نیز به  لحها  سهاختاری از وعهعیت یکسهانی 

برخوردار نیست؛ لذا سنجش وعهعیت کیفیهت زنهدگی 

ریهزی در این محدوده نیز از لحها  کهاربردی و برنامه 

 حائزاهمیت است.

 

 

 

 مبانی نظری   -3

قهرن بیسهتم، مفههوم کیفیهت  هاینیمه  حدوداز 

مهورد  ،زندگی شهری در مطالعات اجتمهاعی و مهدیریتی

نفنهی و همکههاران،  قهرار گرفهت زیهادیبحه  و بررسهی 

ههای جهدی از پژوهش قرنبا اینک  بیش از نیم . (139۴

دربههاره ایههن موعههوع گذشههت ، بهه  اعتقههاد بسههیاری از 

پژوهشگران، تعریف دقیقی از این حوزه دانشی ارائ  نشده 

و بر این باورند ک  این مفهوم، هر چند دارای جهذابیت و 

معنی عام است اما یک تعریف عهام مهورد پهذیرش بهرای 

 زندگی کیفیت تعریف در ک  عبارتی همگان ندارد. اما هر

 و عینهی حقهایق به  فهرد یک زندگی کیفیت رود، کارب 

 ذهنی و درونی ادراکات و هادریافت و اشخارجی زندگی

مسأل  را  است. این وابست  خودش از نیز و عوامل این از او

(. 1388اند نلطفهی، پژوهشگران تصدیق کرده اکثر تقریباً

( در تعریفههی جههامع، کیفیههت ۲006ن  1دیویههد فیلیههپس

زندگی را در ابعادی فردی و جمعی، بررسی کهرده اسهت 

های عینهی و ذهنهی را دربهر ک  سطح فهردی آن، مؤلفه 

. کیفیههت (139۲مقههدم، گیههرد نحجههازی و حسههینیمی

هههای کلههی اجتمههاعی و دهنده ویژگیزنههدگی، نشههان

توانهد به  عنهوان اقتصادی و محیطی مناطق اسهت و می

ریزی توسههع  اری قدرتمنههد بههرای نظههارت بههر برنامهه ابههز

(؛ 1393بیگلو و نوری، اجتماعات محلی، ب  کار رود نذالی

لذا هدف غایی مطالع  کیفیت زنهدگی و کهاربرد متعاقهب 

منههدی از آن، بههدین منظههور اسههت کهه  مههردم تههوان بهره

طوری که  ای با کیفیت مطلوب را داشت  باشند؛ ب زندگی

بخهش ههم باشهد منهدی، لهذتعالوه بر هدفاین زندگی 

(Allen et al., 2004) پردازان، کیفیت زندگی را. نظری 

ای و مفهههومی چندبعههدی و پویهها رشههت ای میانمقولهه 

که  به   متشکل از ابعاد عینی و ذهنی اسهتک   دانندمی

مندی بیشتر یها کمتهر مهردم از زنهدگی فهردی و رعایت

بهرای وجه  به  شهرای ، گردد و بها تاجتماعی مربوط می

خصو) در زمین  زندگی افهراد  زندگی ب  بررسی کیفیت

 
1- David Phillips 
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شهود مهیشهرها ب  کهار گرفته  در مناطق شهری و مادر

(.(Schyns & Boelhouwer, 2004 

ب  طور کلی رویکرد کیفیت زندگی شهری، تالشهی 

در جهت ایجهاد شههری سهالم و فهراهم آوردن خهدمات 

برای همگهان در چهارچوب شهری مناسب و در دسترس 

نفنی و همکهاران،  پایداری و ایجاد احساس رعایت است

( نیز رابطه  متقابهل و تهأثیر 1981ن 1لینچ(. کوین139۴

کیفیت محی  شهری بر کیفیت زندگی شههرها را تأییهد 

گوید اگر بنا بر این است که  طراحهی کرده است. وی می

اعهتالی  شهری، مفید واقع گهردد بایهد قهادر باشهد از راه

کیفیت کالبدی ب  اعتالی کیفیت زندگی انسهان، کمهک 

 (.139۲زاده، کند نخزایی

عههد عینههی و ذهنههی کیفیههت زنههدگی، بهه  دو بُ

 شود:  بندی میتقسیم

اغلهب به  تحلیهل  ،نگرش عینهی :عینی رویکرد -1

ههههای فضهههایی ههههای عینهههی و رسهههمی در مقیاسداده

 اجتماعی متغیرهای بر نجغرافیایی( مرتب  است و عموماً

 . ( Marans & Stimson, 2011)   متمرکهز اسهت  و اقتصادی 
 از ایمجموعه  عنهوان ب  زندگی در این رویکرد، کیفیت

 مرتب  و آشکار و مواردی زندگی بیرونی و واقعی شرای 

 مهوارد شهود. ایهنمی قلمهداد زنهدگی، اسهتانداردهای با

 نازشهرای  شخصهی  جسهمانی، توانند شامل سالمتمی

 اجتمهاعی، ارتباطهات زنهدگی(، شهرای  و ثهروت جمله 

 اجتماعی عوامل یا دیگر شغلی اقدامات اجتماعی، اقدامات

 رویکرد زمین ، رویکرد معروف، این باشند. در اقتصادی و

 زندگی عینی شرای  ب  رویکرد است. این اسکاندیناویایی

 یداولی  زندگی، تأک نیازهای برآوردن افراد از طریق رفاه و

 گهذاران ، از بنیان 3تیتمهوس   و ریچهارد   ۲درنیوسکی   دارد. جان 

 (.1389فرخی،  و ازلهستند نزاهدی رویکرد این

 نوع از افراد تلقی طرز و تصور ذهنی: ب  رویکرد -۲

 رویکهرد، کیفیهت گویند. اینرویکرد ذهنی می زندگی را

 و گیردمی نظر در فرد رعایت یا شادی مترادف را زندگی

 
1- Kevin A. Lynch 

2- John Drnyvsky 

3- Richard Titmus 

 کیفیهت بر عوامل شناختی در ارزیهابی بیشتر منظر، این

 ذهنهی هایکنهد. در واقهع، شهاخصمی تأکیهد زنهدگی،

 ههایاز گزارش آمده دست ب  اطالعات بر زندگی کیفیت

و به   دارنهد تمرکهز خهود زندگی تجارب از افراد شخصی

تا داده اولی  را در سطح فهردی  شوندمیطراحی ای گون 

های تحقیقی اجتمهاعی یا بدون تجمع با استفاده از شیوه

های ک  تمرکهز آن بهر رفتارههای افهراد و ارزیهابی جنبه 

در سطح عمهومی و کیفیهت است مختلف کیفیت زندگی 

 کنهدآوری جمهع ،طور خها) و ویهژهزندگی شههری به 

(Marans & Stimson, 2011) .های ذهنهی،شهاخص 

روند می شمار ب  اقتصادی و اجتماعی هایمکمل شاخص

 زمینه ، رویکرد عمده در این(. 1385و کلت ،  نجاجرمی

 در افهراد ذهنی تجارب بر تأکید و است آمریکایی رویکرد

خوشههبختی،  و منههدیکهه  رعههایت دارد شههانزندگی

 ۴سهنجش هسهتند. انگوسهکمپل ایهن ازهلی ههایمعرف

معتقهد اسهت که   رویکرد، این طرفداران از یکی عنوانب 

 موقعیت خصو) کنندگان درشهروندان، بهترین قضاوت

 دریچه  از باید را زندگی کیفیت هستند؛ لذا خود زندگی

 (. 1389فرخی،  ازل وها مشاهده کرد نزاهدیآن چشم

 دگاهیه د ی،و ذهنه  ینیع  کردیدو رو انیدر نوسان م

را  یزنهدگ تیه فیک ،دگاهیه د ن. ایه وجهود آمهدب  ر نگکل

 یو ذهن ینیع  و هر دو مؤلف  انددیچندبعدی م ایدهیپد

  .(139۴حداد، نفیروزجاییان و دهقان ردیگیرا در نظر م

مطالعهات کیفیهت  حازهل از نتهایصب  طهور کلهی، 

بنههدی ها، رتب د بهه  ارزیههابی سیاسههتنهه توانزنههدگی می

های ریزیهای مدیریت و برنامه استراتژیها، تدوین مکان

مهورد بنهدی مسهائل د و در  و اولویتننشهری کمک ک

ریزان و مهدیران شههری به  منظهور بهرای برنامه  ارزیابی

کند نساالری ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را تسهیل 

. عههالوه بههر ایههن، مطالعههات (1393سههردری و همکههاران، 

بهه  شناسههایی نههواحی د نهه توانکیفیههت زنههدگی مههردم می

مههم دار، علل نارعایتی مهردم، تهأثیر فاکتورههای مسأل 

بر کیفیت زندگی و ارزیهابی کهارایی  اقتصادی -اجتماعی

 
4- Angus Campbell 
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د نهه زمینهه  کیفیههت زنههدگی کمههک کن ها دراسههتراتژی

آبادی و همکاران، ؛ خلیل1389مالئی و همکاران، نفرجی

  (.1391لطفی و زابری،  ؛1397

بهرای  ی، نقطه  شهروع نظرسنجی رعهایت زنهدگی

تر از کیفیت زنهدگی گیری روش بهبودیافت  و جامعاندازه

روی ترین مشکالت پیشیکی از مبرم ذهنی زندگی است.

حل ایهن  و گیری استاندازه ،کیفیت زندگی هایپژوهش

از اهمیههت حیههاتی برخههوردار اسههت. بسههیاری از  ،مشهکل

معتقدنههد کهه  ایههن مفهههوم را  ،محققههان کیفیههت زنههدگی

گذاری و بهاالتر از توان ب  عنوان ابزاری برای سیاسهتمی

های در شهرها و محدودهریزی اجتماعی برای برنام  هم 

. (Pacione, 2003)گرفهت به  کهار  یمشخص جغرافیای

تعههددی ماننههد: اقتصههاد، های مپژوهشههگران بهه  مؤلفهه 

سیاست، اجتماع، سالمت و آموزش، آب و ههوا، مسهکن، 

ونقههل، آمههوزش، هنههر، سههرگرمی، معمههاری جههرم، حمههل

 ،ییخوانهها ،یتنههوع، نفههوذ بصههر ،یبصههر یسههازگارن

و  التیتسهههی(، سههازیشخص تیهه قابل ،یریپههذانعطههاف

 اند.ی و ... اشاره کردهطیمح ،یخدمات عموم

های کیفیههت ها و شههاخص، بهه  مؤلفهه 1 در جههدول

 .زندگی محالت شهری اشاره شده است

 های کیفیت زندگی محالت شهری ها و شاخص مؤلفه  -1جدول 

 منبع شاخص مؤلفه 

کیفیت 

 اجتماعی 

میزان نزاع و درگیری در ، های ناآشنا در محل وجود چهره ، امنیت زنان و کودکان در محل 

، میزان رعایت از همسایگان، تمایل ب  ارتباط با همسایگان، رویتمایل ب  پیاده ، محل 

میزان ، مندی ب  ماندن در محل  عالق، مندی ب  شهر میزان عالق، میزان تعلق ب  محل 

اعتماد ب  ، تمایل ب  مشارکت در امور شهر، شرکت در مراسم محل ، ب  مردم محل  اعتماد

رعایت از ارتباط ، امنیت در ساعات پایانی شب، مرج در محلونبود هرج ،اهالی محل

رعایت از احساس ، رعایت از آگاهی از امورات محل ، رعایت از امنیت محل ، همسایگی

های قومی تنش ،میزان احساس امنیت در محل ، امور محل رعایت از مشارکت در ، تعلق

وجود مراکز فرهنگی و ، معضل فقر و بروز ناهنجاری، ناشی از وجود اقوام مختلف در محل 

 سالمت روانی فضای واحدهای مسکونی، هامذهبی در کاهش میزان ناهنجاری 

دخت (، نهیبی و حسن1393احدنژاد و نجفی ن

(، قاسمی و 139۴ن (، فنی و همکاران1393ن

(، 139۴(، پوراحمد و زارعی ن1395نوری ن

(، خادمی و 1391لطفی و زابری ن

(، بندرآباد و 1391جوکارسرهنگی ن

  (1393نژاد ناحمدی 

Wang et al (2010), Mason et al 

(2010), Azahan et al (2009), 

Węziak-Białowolska (2016)  

 

کیفیت 

- کالبدی

 خدماتی 

دسترسی آسان ب  پار  و فضای عروری،  مواقع در محل  در عمومی، دسترسی ونقلحمل

 و معابر شهر، وععیت مرکز ب  ها، دسترسیساختمان بصری ، زیباییسبز در محل

 در  سطحی هایآب محل ، دفع در اتومبیل پار  محل ، محل عمومی روها، نظافتپیاده 

، های محل تجهیزات مناسب پار  ، در محل کافی بودن تعداد پار  و فضای سبز محل ، 

دسترسی ب  مرکز ، های مطالع و سالن دسترسی ب  کتابخان ، دسترسی ب  فضاهای سبز

، دسترسی ب  فضای ورزشی، دسترسی ب  خدمات بهداشتی و درمانی، تجاری شهر

رعایت از ، رعایت از امنیت تردد، دسترسی ب  فضای آموزشی، دسترسی ب  فضای مذهبی

، رعایت از خدمات اوقات فراغت، رعایت از وععیت دفع زبال  ،وععیت کوچ  و خیابان

اندازهای رعایت از چشم، رعایت از میزان ارائ  خدمات، رعایت از خدمات عمومی محل 

، همخوانی فضاهای واحدهای مسکونی با بعد خانوار، هارعایت از میزان زیرساخت ، محی 

رعایت از ، استفاده از مصالح سازگار با اقلیم، د و بناهای شهربخشی ب  کالبرعایت از تنوع 

ها، دسترسی خوب ب  پزشکان محلی و فروشیکثرت خرده ، امکانات فضاهای سبز

وساز اجاره ارزان نسبت ب  سایر محالت منطق ، کیفیت ساختهای کودکان، بیمارستان 

 واحد مسکونی

کیفیت 

 یمحیط

منابع آب زیرزمینی و روی از حفاظت ، آوری زبال سیستم دفع فاعالب و جمع ،آلودگی هوا

 کننده های آلوده فعالیت ، تعدادآلودگی زوتی ، میزانهای محیطیزمینی نسبت ب  آلودگی

 کیفیت

 اقتصادی 

 در خانوار درمانی، توانایی هزین  تأمین در شغلی، توانایی درآمد، رعایت میزان از رعایت

 رعایت از میزان درآمد ماهیان  نقدی،  هاییاران  ب  اتکاانداز، عدم پس

کیفیت 

سالمت و 

 بهداشت

وععیت سالمت عمومی، سطح رعایت از خدمات سالمتی، میزان مراجع  ب  پزشک در 

 های محیطی ساکنان سال، سطح افسردگی و اعطراب
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 روش تحقیق   -4

با توج  ب  موعوع و اهداف تحقیهق، نهوع تحقیهق، 

تحلیلهی، مبتنهی بهر  -کاربردی و روش تحقیق، توزیفی

ههای پیمایشههی حازهل از پرسشههنام  اسهت. جهههت داده

هها، تعیین عریب اعتبار ابزار تحقیق، پس از دریافت داده

برابهر با استفاده از روش آلفای کرونباخ، اعتبار پرسشنام  

 سنجش شد. 796/0با 

های جامع  آماری پهژوهش؛ شهامل سهاکنان محله 

ناحیه  و  5شهرداری تهران است. این منطقه ،  7منطق  

محل  دارد. محالت این منطق  ب  تفکیهک ناحیه  به   1۴

 شر  ذیل هستند:

 آبادگرگان، نظام-ناحی  یک: شارق، دهقان -1

جه  الملهک، خواناحی  دو: کهاج، خواجه  نظهام -۲

 حقوقی -نصیر

 -باب زبا، بههار، امجدیه  -ناحی  س : سهروردی -3

 خاقانی

 اندیش    -آباد شهید قندی، عباس   -ناحی  چهار: نیلوفر   -۴

 حشمتی ، ارامن .    -دبستان، قصر  -ناحی  پنص: مجیدی    -5

، جمعیهت منطقه ، 1395بر پای  سرشماری سهال 

آوری جمههع نفههر بههوده اسههت. بههرای 31۲19۴برابههر بهها 

ساده استفاده شد.  تصادفی گیرینمون  اطالعات، از روش

و  95/0بر مبنهای فرمهول کهوکران بها عهریب اطمینهان 

، حجم نمونه  بهرای 5/0و شکاف جمعیتی  05/0پذیرش 

فرمول، حجم نمون  از پژوهش انتخاب گردید. بر پای  این 

نفهر از کهل منطقه  اسهت.  3۲1جامع  آماری نزدیک ب  

تر، سعی گردید که  همهین تعهداد های دقیقبرای تحلیل

پرسشنام  در سطح محالت منطقه  توزیهع شهود که  در 

 استناد، دریافت گردید.پرسشنام  قابل ۲91نهایت، 

 ههای تحقیهق، ازوتحلیهل آمهاری دادهبرای تجزیه 

آمار توزیفی و آمار استنباطی، اسهتفاده شهده های روش

بنههدی والیس نیههز در رتب آزمههون کروسههکال از اسههت.

های مناسهب و ها و در راسهتای شناسهایی مؤلفه شاخص

بههره گرفته  شهد. بهرای  ،عاملیتأثیرگذار، از مدل تحلیل

عاملی متغیرهها، از مهاتریس همبسهتگی، شهاخص تحلیل

KMO  اسهههاس، اسهههتفاده شهههدآزمهههون بارتلهههتو . 

 نهوع از امها متغیرهها بهین همبسهتگی بهر عهاملی،تحلیل

 مهاتریس روش، ایهن در بنهابراین اسهت؛ اسهتوار غیرعلّی

دیگهر  روش. شده اسهت محاسب  متغیرها بین همبستگی

 بهرای ههاداده بهودن تشخیص مناسب استفاده برایمورد 

 ایهن آمهاره مقهدار .اسهتKMO آزمهون  عهاملی،تحلیل

 مقهدار. کنهدمی تغییهر زهفر و یهک، بین همواره آزمون،

 آمهاره ، نشان از نامناسب بودن و مقدار5/0 از کمتر آماره

اسهت. در  ههاداده همبسهتگی بهاالی ، بیانگر7/0 از بیش

 متغیرههای نیهاز به  عاملی،مدل بودن معنادار پایان برای

 مهاتریس از نتهایح اطمینان است؛ بنابراین برای همبست 

 بارتلهت، آزمون. استفاده شد بارتلت آزمون از همبستگی،

 شهده، مشهاهده هایهمبسهتگی مهاتریس ک  فرعی  این

را  اسههت ناهمبسههت  متغیرهههای بهها ایجامعهه  بهه  متعلهق

 Excelو  SPSSافههزار در ایههن زمینهه  از نرم. آزمایههدمی

 استفاده شده است. 

 

 تحقیقهای یافته  -5

 های توصیفییافته

 ؛حاعهر نمون  آماری پهژوهش یفیتوز یهایژگیو

 الت،یتحصه  زانیه م ههل،أ ت تیوعع ت،یجنس سن، شامل

 اشتغال تیوعع و خانوار سرپرست ان یماه درآمد متوس 

تعداد پاسخگویان از نظهر شهاخص جنسهیت در  .باشدیم

وععیتی قرار دارند ک  بیهانگر مشهارکت نزدیهک ههر دو 

جنس در تکمیل ابزار پژوهش؛ یعنهی پرسشهنام  اسهت. 

شاخص میزان تحصهیالت نیهز  تعداد پاسخگویان از لحا 

طبقهات تحصهیلی  د و ازنه در وععیت مناسهبی قهرار دار

اند. افههراد بهها هههای الزم، گههردآوری شههدهمختلههف، داده

دیپلم و لیسههانس، بیشههترین تعههداد تحصههیالت فههوق 

اند. شاخص وععیت تأههل، به  پاسخگویان را شامل شده

 88شههده نیسههت و بههیش از های معرفیتناسههب شههاخص

اند که  متأههل هسهتند. درزد از پاسخگویان، اعالم کرده

درزهد از افهراد نمونه  بها  67/۴در شاخص سطح درآمد، 

درزد  99/۲3ر از یک میلیون تومان، سطح درآمدی کمت
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درزهد بهین دو تها  73/۲7بین یک تا دو میلیون تومان، 

باالتر از سه  میلیهون تومهان  00/19س  میلیون تومان و 

درزههد از  61/۲۴انههد. همچنههین درآمههد، پاسهه  داده

انهد. پاسخگویان به  شهاخص میهزان درآمهد پاسه  نداده

مناسهبی نیهز از توزیهع  اشتغال وععیت شاخص سنجش

دار، فرهنگی، خان  اداری، -برخوردار است و شامل کارمند

 (.۲آزاد، محصل و بیکار است نجدول  شغل

  

 های توصیفی پژوهشیافته  - 2جدول

 شاخص زیرشاخص  فراوانی  درصد  شاخص زیرشاخص  فراوانی  درصد 

 متاهل  ۲83 ۲/88
وضعیت 

 تاهل

 مرد  173 89/53

 زن 1۴8 11/۴6 مجرد  38 8/11 جنسیت

 مجموع  3۲1 100 مجموع  3۲1 100

وضعیت  ۲5زیر   56 ۴/17

سن  

 )سال(

 و پایین تر  دیپلم 13۲ ۴/۴1

 

سطح  

 تحصیالت 

 لیسانسفوق دیپلم و   163 5/50 ۴0  -۲5بین   185 6/57

 ارشد و دکتری  ۲6 ۲/8 59تا    ۴1بین   76 1/۲3

 60باالتر از   6 9/1
 مجموع  3۲1 100

 مجموع  3۲1 100

سطح     1کمتر از   15 67/۴

 درآمد 

)میلیون  

 تومان( 

 کارمند اداری  88 9/۲7

وضعیت 

 اشتغال

 فرهنگی 15 7/۴  ۲تا    1بین   77 99/۲3

 خان  دار  7۲ ۴/۲۲  3تا    ۲بین   89 73/۲7

   3باالتر از   61 00/19

 شغل آزاد  98 5/30

 بیکار  19 9/5

 محصل  ۲9 0/9
 بدون پاس   79 61/۲۴

 مجموع  3۲1 100 مجموع  3۲1 100

 

 های استنباطی یافته 
های اسههتنباطی در مههورد وعههعیت کیفیههت یافتهه 

ههای محهدوده پهژوهش در پهنص مؤلفه  زندگی در محله 

های اجتمهاعی و ازلی؛ شامل سهنجش کیفیهت شهاخص

امنیتههی، کیفیههت اقتصههادی، کیفیههت محیطههی محههالت، 

کیفیت کالبدی و خدماتی و کیفیت بهداشهت و سهالمت 

 .اندوتحلیل شدهعمومی، تجزی 

های اجتمتتاعی و امنیتتت: کیفیتتت شتتاخص -1

دسهت آمهده در ارتبهاط بها کیفیهت های توزیفی ب یافت 

های اجتمههاعی و امنیههت اجتمههاعی در محههدوده شههاخص

ای دههد، بهاالترین میهانگین رتبه مطالع  نشان میمورد 

 از روی، رعهایتپیهاده به  های تمایهلمربوط ب  شهاخص

 امور در مشارکت ب  ارتباطات، تمایل و وآمدرفت وععیت

خود بوده اسهت و کمتهرین  همسایگان از شهری، رعایت

محله ،  به  تعلق های احساسمیانگین مربوط ب  شاخص

 محله  جلسهات و مراسم شرکت درهمسایگان،  با ارتباط

دسهت آمهده، های ب خود بوده است. بها توجه  به  مؤلفه 

وعههعیت امنیههت اجتمههاعی در سههطح کودکههان و زنههان، 

مناسب و در حد متوس  گزارش شده است. در شهاخص 

وععیت ارتباطی ساکنان با یکدیگر، کمتر از حد انتظار و 

به  درزد افهراد مقهدار افهزایش ارتباطهات را نسهبت  ۴1

انهد. امها طبهق گذشت  در حهد کهم یها ههیچ بیهان کرده

، بیشههترین سههطح سیوالهه  کروسههکالهای آزمههون یافتهه 

، در محله  کیفیت زندگی در شاخص اجتمهاعی و امنیهت
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 ۲8۲ای سهروردی از ناحی  س  با میانگین رتب  -باب زبا

شههید قنهدی از ناحیه   -باشد و سپس محله  نیلهوفرمی

قرار دارد. آخرین محل  نیز  197ای  چهار، با میانگین رتب

ک  کمترین میزان ایهن شهاخص را کسهب کهرده، محله  

 (. 3باشد نجدول می   8آباد از ناحی  یک با میانگین رتب   نظام 

در ارتبههاط بهها کیفیتتت کالبتتدی و ختتدماتی:  -2

در محههدوده  یو خههدمات یکالبههد تیهه فیکهای شههاخص

 یهامربوط ب  شاخص، یارتب  نیانگیم نی، باالترپژوهش

 تیاز وعهع تیرعها ،یخهدماتب  مراکهز مههم  یدسترس

 یب  مراکهز تجهار یو شاخص دسترس یونقل عمومحمل

مربهوط به  شهاخص نیز  نیانگیم نیترکمشهر و محل  و 

از  تیو رعههها در محلههه  لیههه پهههار  اتومب تیوعهههع

ها، سههاختمان تیمحلهه  نوعههع یطهه یمح یاندازهاچشههم

بوده است. در این شهاخص، محهالت ...(  و یعیمناظر طب

گان ، تفاوت معناداری نسبت ب  یکدیگر دارنهد. نواحی پنص

 -بیشهترین سههطح کیفیهت زنههدگی در شهاخص کالبههدی

 -قنهدی و بهاب زهبا شههید -نیلوفر، در دو محل  خدماتی

ترین و پایین ۴/۲۲5و  ۲5۴ای سهروردی با میانگین رتب 

محله  ارامنه  بها میهانگین  ب  متعلق ای نیزمیانگین رتب 

 (.3بوده است نجدول  1۴/60ای رتب 

یکههی دیگههر از زیستتتی: کیفیتتت محتتی  -3

های مهم در کیفیت زندگی در محهالت شههری، شاخص

ها، بیهانگر زیست است. یافته های محی وععیت شاخص

 های آلهودگیای مربوط ب  شهاخصرتب  میانگین باالترین

شههری و میهزان  منهاطق دیگهر به  نسهبت محل  در هوا

است و کمترین میانگین مربهوط به   آلودگی زوتی محل 

 دفههع سیسههتم دسترسههی مههردم بهه  های میههزانشههاخص

 دفع سیستم شهری و وععیت فاعالب و سطحی هایآب

محله  اسهت. بهر اسهاس  در زباله  آوریجمهع و فاعالب

در ایهن  7، محالت نواحی منطق  سیوالکروسکالآزمون 

اوت معنههاداری نسههبت بهه  یکههدیگر دارنههد؛ شههاخص، تفهه 

شههید قنهدی دارای بهاالترین  -طوری ک  محل  نیلوفرب 

ترین میانگین مربوط و پایین ۲5۴میانگین رتب  ب  میزان 

 (.3بوده است نجدول  1۴/60ب  محل  ارامن  ب  میزان 

 وعهعیت حازل از هاییافت کیفیت اقتصادی:  -4

های محدوده پژوهش حاکی از آن محل  اقتصادی کیفیت

های ای مربوط ب  شهاخصرتب  میانگین است ک  باالترین

 یهک اجاره محل  و وععیت زندگی در هایهزین  افزایش

و کمتهرین میهانگین  سال پهیش ب  نسبت مسکونی واحد

 درآمهدهای انهدازپس های وعهعیتنیز مربوط ب  شاخص

 مایحتهاج و هاهزینه  تهأمین خانوار در محل  و توانایی در

، سیوالکروسهکال زندگی گزارش شده است. نتایص آزمون

های در محله های اقتصادی بیانگر تفاوت معنادار شاخص

منطق  هفت شهرداری تهران است. باالترین میانگین به  

سپس و  ۲8۲ یارتب  نیانگیبا م اندیش  -آبادمحل  عباس

و  197 یارتبه  نیانگیه بها مشهید قنهدی  -نیلوفرمحل  

محله  ارامنه  بها مربوط به  نیز  یارتب کمترین میانگین 

 (.3است نجدول  ۴3/50امتیاز 

 هاییافته کیفیت بهداشت و سالمت عمومی:  -5

 در عمهومی سالمت و بهداشت کیفیت حازل از وععیت

ای، رتب  میانگین دهند ک  باالترینمی نشان این محدوده

 به  نسهبت پزشک ب  مربوط ب  شاخص افزایش مراجعات

 سهالمت بهبود وععیت گذشت  و شاخص میزان هایسال

گذشهت  و کمتهرین  به  نسهبت سهاکنان روان و بهداشت

 عمهومی سهالمت های وععیتمیانگین مربوط ب  شاخص

 و نظافهت های قبل و میهزانسال ب  نسبت محل  ساکنان

. طبههق نتههایص آزمههون محههالت بههوده اسههت بهداشههت

شههید قنهدی و بهاب  -های نیلهوفروالیس، محل کروسکال

، ۴۴/۲00و  ۴۴/۲۲5ای سهروردی با میانگین رتبه  -زبا

ای و محل  ارامن  در ناحی  پهنص بها باالترین میانگین رتب 

ترین وععیت در شهاخص ، پایین1۴/60ای میانگین رتب 

 (.3بهداشت و سالمت عمومی را داراست نجدول 
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   (سیوالکروسکال)آزمون   های کیفیت زندگی تهران بر مبنای مؤلفه  7بندی محالت شهری منطقه  رتبه   -3جدول

 فراوانی  نام محالت

 کیفیت
 امنیتی -اجتماعی

 کیفیت
 خدماتی و کالبدی

 کیفیت
 زیستمحی 

 کیفیت
 اقتصادی

کیفیت بهداشت و 
 سالمت عمومی

میانگین  
 رتبه

رتبه 
 محله

میانگین  
 رتبه

رتبه 
 محله

میانگین  
 رتبه

رتبه 
 محله

میانگین  
 رتبه

رتبه 
 محله

میانگین  
 رتبه

رتبه 
 محله

 9 70/138 10 38/13۲ 13 1۴/61 1۲ 83/80 10 38/13۲ ۲۲ گرگان -دهقان

 13 1۴/61 13 00/80 1۲ 83/80 13 1۴/61 1۴ 00/8 19 آبادنظام

 10 50/1۲8 9 78/1۴۲ 10 5/1۲8 10 5/1۲8 9 67/1۴۲ 18 رقشا

 ۴ 63/16۲ 6 95/151 ۴ 63/16۲ ۴ 63/16۲ 6 95/151 ۲3 الملکخواج  نظام

 6 66/156 ۴ 98/17۲ 5 8/161 7 5/15۲ ۴ 98/17۲ ۲1 کاج

 8 83/151 11 18/131 11 13/97 11 13/97 11 18/131 ۲0 حقوقی   -خواج  نصیر 
 ۲ ۴۴/۲00 3 63/185 ۲ ۴/۲۲5 ۲ ۴/۲۲5 1 00/۲8۲ ۲۲ سهروردی -باب زبا

 7 50/15۲ 5 06/153 6 66/156 6 66/156 3 63/185 ۲3 بهار

 1۲ 83/80 1۲ 50/7۴ 9 7/138 9 7/138 1۲ 50/63 18 خاقانی امجدی 

 1 ۴۴/۲۲5 ۲ 00/197 1 0/۲5۴ 1 0/۲5۴ ۲ 00/197 ۲۴ قندی   شهید   -نیلوفر 

 3 ۲9/176 1 0/۲8۲ 3 ۲6/176 3 ۲9/176 5 ۲0/153 ۲0 اندیش  آبادعباس

 5 ۲8/161 7 0/150 8 8/151 5 8۲/161 7 00/150 ۲۲ مجیدی  دبستان

 11 13/97 8 1/1۴3 7 5/15۲ 8 83/151 8 09/1۴3 ۲1 حشمتی  قصر

 1۴ 60/1۴ 1۴ ۴3/50 1۴ 1۴/60 1۴ 1۴/60 13 ۴3/۲۲ 18 ارامن 

 ۲91 کل

 

 هاتحلیل مطلوبیت کیفیت زندگی در محله

پس از سنجش ابعاد کیفیت زنهدگی و در راسهتای 

های محهدوده تحلیل مطلوبیت کیفیت زنهدگی در محله 

والیس در هر پهنص مؤلفه  پژوهش، نتایص آزمون کروسکال

ها در مورد بررسی با یکدیگر، ترکیب و رتب  نهایی محله 

کیفیت زندگی، سنجش گردید. بهاالترین میهزان کیفیهت 

 -شهههید قنههدی، بههاب زههبا -زنههدگی، در محههالت نیلههوفر

های سنجش ترین میانگین رتب سهروردی و کاج و پایین

آبهاد و مهای کیفیت زندگی، در محالت ارامنه ، نظامؤلف 

 (.۴شارق بیان شده است نجدول 

 

   سیوالکروسکال بر اساس پنج مؤلفه اصلی محالت مطابق با نتایج آزمون   7بندی نهایی محالت منطقه رتبه  -4 جدول  

 رتبه محالت  میانگین رتبه  فراوانی  نام محالت 

 1 00/1۴8 ۲۴ قندی   شهید  -نیلوفر
 ۲ ۲0/1۲7 ۲۲ سهروردی   -باب زبا

 3 06/90 ۲3 کاج 
 ۴ 9۲/89 ۲0 اندیش  آبادعباس 

 5 00/89 ۲1 بهار 
 6 00/81 ۲۲ مجیدی   دبستان
 7 66/73 ۲۲ خاقانی امجدی 

 8 57/69 ۲1 حقوقی  -خواج  نصیر
 9 88/61 ۲3 الملک خواج  نظام 

 10 00/55 ۲0 حشمتی   قصر
 11 5۲/۴6 18 گرگان - دهقان
 1۲ 15/۴۲ 18 رق شا

 13 ۲7/38 19 آباد نظام 
 1۴ 50/۲5 18 ارامن  

 - ۲91 کل
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های کیفیهت پس از شناسایی میزان معناداری مؤلفه 

بنهدی زندگی در محالت شهری محدوده پهژوهش و رتب 

نهایی محالت در کیفیت زندگی، ب  منظور در  نهایی از 

ها در کیفیهت زنهدگی میزان اثرگذاری هر یهک از مؤلفه 

های شهری منطق  هفت شهرداری نیز بررسی شهد. محل 

های کیفیت زندگی نیز به  ، مؤلف عالوه بر این نتایص کلی

عنههوان مؤلفهه  کلههی، ارزیههابی شههدند. نتههایص آزمههون 

دههد که  در نحهوه اثرگهذاری والیس نشهان میکروسکال

های کیفیههت زنههدگی در بههین محههالت، تفههاوت مؤلفهه 

معناداری وجود دارد. بهر همهین مبنها بیشهترین تفهاوت 

ن معناداری، مربوط ب  ابعاد کالبدی و محیطهی و کمتهری

تفاوت معنهاداری، مربهوط به  بعهد کهل کیفیهت زنهدگی 

 (.5باشد نجدول می

 تهران  7محله منطقه 14گانه از  های پنج والیس شاخص نتایج حاصل از آزمون کروسکال  -5جدول 

Test Statisticsa,b 

 کل بهداشت اقتصادی محیطی کالبدی امنیت 

Chi-Square 714/48  471/72  423/67  644/40  315/36  503/27  

df 13 13 13 13 12 11 

Asymp. Sig. 000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  0/000 

a. kruskal wallis test 

b. Grouping Variable: mahale 

 

 کیفیهت بهر مؤثر عوامل ب  منظور تحلیل در پایان و

 عاملی، استفاده شهد. به  زندگی، از آزمون آماری تحلیل

 به  مربهوط ههایبهودن داده مناسهب تشهخیص منظهور

 و آزمهون بارتلهت از تحلیهل، مهورد متغیرههای مجموع 

 آزمههون داریمعنههی. شههد گرفتهه  ، بهههرهKMOشههاخص 

مناسهب  مقهدار و درزهد 99اطمینهان  سهطح در بارتلت

KMO ،برای مورد نظر متغیرهای مناسب بودن از حاکی 

 (.6است نجدول  عاملی تحلیل انجام

 

 آزمون بارتلت در سطح معناداری  -6 جدول

 داریسطح معنی مقدار بارتلت KMOمقدار  تحلیل مورد مجموعه
 کیفیت زندگی بر مؤثر عوامل تحلیل

 تهران 7ساکنان منطقه 
7۴9/0 ۲۴/1۴06 000/0 

 

های با شناخت دقیق از مناسب بودن مجمهوع گویه 

گان  مورد بررسی، به  شناسهایی های پنصموجود در مؤلف 

های عوامل دقیق بهرای تحلیهل فراینهد حهاکم بهر محله 

شهری پرداخت  شهده اسهت. بنهایراین متغیرههای مهورد 

سهازی گردیهده عاملی، عامل لبررسی توس  آزمون تحلی

است؛ بدین زورت ک  متغیرهای بارگذاری شهده در ههر 

هسههتند، یههک عامههل را تشههکیل  5/0عامههل کهه  بههاالی 

ها را ندارند، دهند و متغیرهایی ک  امکان تجمع با اینمی

دهند. نتیج  حازل از کاهش عامل دیگری را تشکیل می

شاخص ازهلی های پنص متغیر ارائ  شده نطبق مؤلف  80

عامههل تبههدیل گردیههده اسههت  10و مؤلفهه  کلههی(، بهه  

 (.  7نجدول
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 های شهری  کیفیت زندگی در محلهبر تأثیرگذار  متغیرهای بندیعامل   -7 جدول

 

تهرین عوامهل شناسهایی مهم، نتهایص 7طبق جدول 

تأثیرگذار بر کیفیهت زنهدگی، در ده عامهل اساسهی زیهر 

بنههدی شههده اسههت: کیفیههت کالبههدی، خههدماتی و طبق 

محیطی، کیفیهت اقتصهادی، روابه  و امنیهت اجتمهاعی، 

ههای اجتمهاعی، امنیهت و فضهای سهبز، بزهکاری و جرم

مندی، بهداشهت و دسترسی ب  خدمات شههری، رعهایت

، احساس تعلق مکانی و سرمای  اجتماعی. سالمت عمومی

عنوان عوامل تأثیرگذار با مقهادیر ویهژه بندی ب این طبق 

 در کیفیت زندگی در محالت شهری، شناخت  شدند.  

 

 گیری و پیشنهادنتیجه  -6

امروزه کیفیت زندگی ب  عنوان عنصری کلیهدی در 

های حوزه عمهومی، مهورد بحه  گذاری و بررسیسیاست

 مفههوم (. بنابراین1388گیرد نغفاری و امیدی، میقرار 

 جههت نیرومند ابزاری عنوان ب  تواندمی زندگی کیفیت

 و شهود استفاده جامع ، در توسع  ریزیبرنام  بر نظارت

اثربخشهی  ارزیابی اجتماع، بر نظارت برای ریزانبرنام  ب 

 تهدوین و فعلهی هایبرنامه  و هاسیاسهت کهارایی و

 اجتماعی، ابعاد مختلف کند؛ زیرا کمک جدید هایبرنام 

گیهرد می دربهر را جامعه  سهالمت و محیطهی اقتصادی،

(. مطالع  کیفیهت زنهدگی در 1391ندهقانی و همکاران، 

هایی متکی ریزی شهری ب  گستره وسیعی از فرضبرنام 

ای گوناگون است که  در است ک  گستردگی آن ب  اندازه

توانهد هها میهها یها مکانان افراد، گروهکیفیت زندگی می

توانهد یها بایهد تشخیص داده شود و تدبیر تجویز شده می

(. در 1388کن نماید نلطفهی، ها و اختالف را ریش تفاوت

این پژوهش، بر مبنای پنص مؤلف  کیفیت زنهدگی؛ شهامل 

کیفیت اجتماعی و امنیتهی، کیفیهت اقتصهادی، کیفیهت 

و خههدماتی، کیفیههت  زیسههت، کیفیههت کالبههدیمحههی 

متغیر را شامل  80بهداشت و سالمت عمومی ک  بیش از 

شد؛ به  شناسهایی عوامهل مهؤثر بهر کیفیهت زنهدگی می

شهرداری تهران پرداخت  شهد. نتهایص  7های منطق  محل 

ها بهر مبنهای تحلیهل کیفیهت زنهدگی در حازل از یافت 

های مهورد های محدوده پژوهش در هر یک از مؤلف محل 

رسی دارای تفاوت معناداری در کیفیت زندگی هستند. بر

های ذهنههی های اجتمههاعی، شههرای  زمینهه در شههاخص

مشارکت در بهاالترین حهد، از سهوی پاسهخگویان اعهالم 

گردیده در حالی ک  زمینه  اقهدام و عمهل بسهیار پهایین 

روی، پیهاده به  است. در این شاخص در حالی ک  تمایهل

 همسهایگان از شهری، رعایت امور در مشارکت ب  تمایل

همسهایگان،  بها خود در سطح باالیی قرار دارد اما ارتبهاط

 تعلهق خود و احسهاس محل  جلسات و مراسم شرکت در

محل ، در سطح پایین بیان شده اسهت. ایهن وعهعیت  ب 

دههد که  رویکردههای راهبهردی بهرای ارتقهای نشان می

 درصد واریانس تجمعی  درصد واریانس  مقدار ویژه  نام عامل 

 ۴58/۲1 ۴58/۲1 ۴5۴/18 خدماتی و محیطی   -کیفیت کالبدی

 707/33 ۲۴9/1۲ 09۴/10   یاقتصاد  کیفیت

 703/۴3 996/9 157/7   امنیت اجتماعی  و  رواب 

 989/50 ۲86/7 686/5 اجتماعی    هایبزهکاری و جرم 

 9۲1/56 93۲/5 1۲3/۴ سبز   فضای  و  امنیت

 79۲/60 871/3 555/3 دسترسی ب  خدمات شهری 

 159/6۴ 367/3 765/۲ اجتماعی(   -مندی نفردی  رعایت

 ۲۲9/67 670/۲ ۲96/۲   عمومی  سالمت  بهداشت و

 9۴۴/69 715/۲ ۲63/۲ ای مکانی و توسع  محل   تعلق  احساس

363/7۲ ۲19/۲ 900/1 ای اجتماعی و توسع  محل   سرمای   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            12 / 16

https://iueam.ir/article-1-1246-en.html


 83 ههههههههههههههههههههههههه  یرستگار، مسلم قهر   میابراه  ،ی جعفر قادر  /...  یاجتماع  ،یعوامل مؤثر بر ابعاد اقتصاد  لیو تحل  ییشناسا

 

یت، همهراه ای ب  شرای  عملیاتی با محهدودشرای  زمین 

خاقانی، توج   -آباد، ارامن  و امجدی های نظاماست. محل 

طلبنهد. در بیشتر مهدیریت شههری در ایهن زمینه  را می

مؤلف  کیفیت کالبدی و خدماتی نیز کیفیت زندگی مورد 

در محالت ب  ساختارهای کالبدی منطقه  و به  تبهع آن، 

گردد. وجود مراکز مههم خهدماتی در سهطح محالت برمی

ونقل، شرای  مناسهبی های دسترسی حملنطق  و نظامم

برای ساکنان، فراهم ساخت  است. این وععیت در حهالی 

 تیرعاعدمو ها در محل  لیپار  اتومب تیوععاست ک  

ها، سهاختمان تیمحله  نوعهع یطیمح یاندازهاچشم از

از عوامهل کهاهش کیفیهت زنهدگی  (،... و یعه یمناظر طب

نیازمنههد تههدابیر مههدیریتی و حتههی اسههت. ایههن وعههعیت 

تغییههرات سههاختاری بههرای افههزایش کیفیههت زنههدگی 

های پهژوهش در ایهن شهروندان است. با توج  به  یافته 

 -های ارامنهه  و دهقههانهای آن، محلهه مؤلفهه  و شههاخص

آباد نیازمند توج  بیشهتر به  ایهن موعهوع گرگان و نظام

زیسههت، یههک وعههعیت هسههتند. در مههورد مؤلفهه  محههی 

های منطق  حهاکم اسهت ههر چنهد تر میان محل ومیعم

ای متفاوت است. آلودگی هوا و آلودگی شدت آن تا اندازه

زوتی و وععیت سیستم دفهع فاعهالب، از مهوارد مهورد 

توج  برای ارتقای کیفیت زندگی اشهاره شهده اسهت. در 

خصو) مؤلف  کیفیهت اقتصهادی، از فراینهدهای کلهی و 

نمایهد بعیت میاقتصاد ملی ت حاکم بر شهر تهران و نظام

های زنهدگی در محله  و تغییهرات ک  ب  افهزایش هزینه 

تناسهب درآمهد و وععیت اجاره یک واحد مسکونی و عدم

انداز اشاره شهده اسهت. ایهن بخهش هزین  و وععیت پس

نیازمند سازماندهی اقتصهاد ملهی و ایجهاد ثبهات در ایهن 

ت وعهعی بخش ب  عنوان راهبردی بنیادین است. بها ایهن

آبهاد، ی نظیر نظامیهاهای اقتصادی در محل کلی، شاخص

نصهیر دارای وعهعیت خاقهانی و خواجه  -ارامن ، امجدی 

تری هسهتند. در مهورد مؤلفه  کیفیهت بهداشهت و پایین

های عمهومی؛ نظیهر افهزیش سالمت عمومی نیز شهاخص

های گذشت  و وععیت مراجعات ب  پزشک نسبت ب  سال

های سالمت عمومی و بهداشت محی  با توج  ب  آلودگی

روانهی  -زیسهتی شههر تههران و فشهارهای روحهیمحی 

شهر تهران شرای  ساختاری را برای این نساکنین در کال

توان تعریف کرد. با توج  ب  نتهایص تحقیهق و وععیت می

های در راستای ارتقای سهطح کیفیهت زنهدگی در محله 

منطق  هفت شهرداری تههران، پیشهنهادهای کهاربردی و 

 د:نتواند کارگشا باشعملیاتی زیر می

جهت دستیابی ب  کیفیت زندگی مطلوب، عوامل  -

ساختاری و کالبدی ب  زورت پیوسهت  توسه  مجموعه  

های مههدیریت شهههری، راهبههری شههوند. براسههاس یافتهه 

تحقیق، ساختار کیفیت محیطهی، بیشهترین نقهش را در 

تأثیرگههذاری سههاکنان از سههطح کیفیههت زنههدگی دارد. 

بنابراین توج  ب  امهور محیطهی شههر؛ همچهون کهاهش 

ای زهوتی هه آلودگی شهری، ساماندهی و کاهش آلودگی

در منطق ، سبب افزایش سطح کیفیت زندگی در محالت 

 گردد.می

های میهههدانی، طبهههق نتهههایص حازهههل از یافتههه  -

ههای محیطهی، های نهابرابری اقتصهادی، آلودگیشاخص

ها و کههاهش سههطح فضههاهای افههزایش تههراکم سههاختمان

عمومی، کاهش امنیت معابر و تردد بیگانگان و معتهادان، 

اندازهای محیطی، دسترسی کهم به  ناهماهنگی در چشم

و  فضهههاهای ورزشهههی و تفریحهههی، کهههاهش مشهههارکت

های گروهی، سبب کاهش سطح کیفیهت زنهدگی فعالیت

نیازمنهد شده ک  آباد و ... ساکنان در محالت ارامن ، نظام

 ریزی و اقدام جدی است.برنام 

بهها توجهه  بهه  نارعههایتی از تههردد افههراد بیگانهه  و  -

معتادان در سطح محالت، طبهق نظهر سهاکنان، اسهتقرار 

افت  و افهراد در مراکز انتظامی در سطح محالت افزایش ی

آوری و ربهه ، جمههعمعههرض اعتیههاد از طریههق مراکههز ذی

 بازتوانی گردند.

ب  دلیل نارعایتی باالی ساکنان از وععیت پار   -

خودروها، شهرداری ب  همراه بخش خصوزهی اقهدام به  

 احداث پارکینگ و همچنین تعریض معابر نماید.

و با توج  ب  تمایل باالی ساکنان ب  امور ورزشی  -

سهههواری و روی، مسهههیرهای مخصهههو) دوچرخ پیهههاده
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ههههای عمرانهههی رومحور، در فعالیتههههای پیهههادهخیابان

 رب  قرار گیرد.های ذیشهرداری تهران و سازمان

تهرین عوامهل در شاخص بزهکاری اجتماعی، مهم -

ههای کارگیری فعالیتها عبارتند از: ب در کاهش بزهکاری

ادگی و کهاهش ههای خهانوفرهنگی جههت کهاهش تنش

ها و اعتقههادات مههذهبی ههها، تقویههت سههنتمیههزان طالق 

ها، توج  ب  وعهعیت ساکنان، ایجاد مراکز مشاوره خانواده

اقتصههادی خههانواده از طریههق نهادهههای مردمههی ماننههد: 

های نیکوکاری و تشویق الحسن ، جشنهای قرع زندوق 

دار جهههت حمایههت از طبقههات متوسهه  و افههراد سههرمای 

ت، ایجهاد نهادههای مردمهی جههت تقویهت محروم محال

ارتباطات ساکنان با یکدیگر در جههت کهاهش مشهکالت 

 خانوادگی.

عهاملی، عامهل کیفیهت  با توج  ب  نتایص تحلیهل -

بیشهترین  ،کالبدی، خدماتی و محیطی در کیفیت زندگی

وععیت آلودگی  ،ترین متغیرهای آننقش را دارد. از مهم

بیشهترین بهار عهاملی را  هوا و وععیت پهار  خودروهها،

دارند؛ بنابراین برای بهبود کیفیت زندگی ساکنان مطهابق 

 با این عوامل، موارد زیر عروری است انجام شود:

وسههازهای شهههری و مند کههردن ساختعههابط  -1

ها جدید بها رویکهرد کنترل و نظارت بر احداث ساختمان

کنترل تراکم جمعیتی و سهاختمانی در نهواحی پرتهراکم 

 3و 1ویژه نواحی ق  ب منط

ها و تبعیهت از کاهش میهزان تهراکم سهاختمان -۲

 هاطر  تفصیلی در میزان ارتفاع ساختمان

افزایش فضاهای عمومی و تفریحی جهت تجمع  -3

 ساکنان و انجام امور مشارکتی 

هها جههت کهاهش بهار تعریض و زیباسهازی راه -۴

 ترافیکی معابر  

ی ههر هاسهاختمان سهازیشکلی و همباسازیز -5

 های تشویقی از طریق سیاست ،محل 

افههزایش پارکینههگ خههودرو و الههزام بهه  سههاخت  -6

 ایهای محلی و منطق پارکینگ

افزایش فضای سبز و تشویق ساکنان ب  کاشهت  -7

درخت و گیاههان و ایجهاد جنهبش فضهای سهبز توسه  

 نهاد مانند تشویق ب  گسترش بهام سهبزهاهای مردمگروه

های با گیاهان پوششهی در بناها، پوشش سطح ساختمان

 مانند پیچک 

محور جهههت کههاهش تههردد ایجههاد معههابر پیههاده -8

 نقلی  وسایل

نقلیههه  تشهههویق بههه  اسهههتفاده از وسهههایل -9

نقلیه  برقهی و کننده؛ ماننهد دوچرخه  و وسهایلغیرآلوده

 خودروهای عمومی

  تمرکززدایی از مراکز پرتراکم جمعیتی منطق -10

 های تشویقی و تبلیغی.از طریق سیاست

 

 منابع  -7

  تیهه فیسههنجش ک .(1393ن .دیسههع ،ینجفهه محسههن؛ احدنژاد، 

  یهابا استفاده از مههدل یدر محالت شهر یزندگ یذهن

: محههالت  ینمطالعهه  مههورد  ارهیچنههدمع  یریگمیتصههم

فصلنام  پههژوهش و   .آباد شهر زنجان(کارمندان و اسالم

 .1-۲0،  (۲3ن6ی،  شهر  یزیربرنام 

  ارزیههابی.  (1393ن  .فرشههت   نژاد،یاحمههد  ؛رعههایعل  بنههدرآباد،

  شهههر ازههول بههر کیههدأت بهها زندگی کیفیت هایشاخص

  و  پههژوهش  نشههری .  تهههران  ۲۲  منطقهه   در  پذیرزیسههت

 .55-7۴  (،16ن5  شهری،  ریزیبرنام 

  تیهه فی(، سههنجش ک139۴ن  .جههواد  ،یزارعهه ؛  احمههد، احمههدپور

:  یمههورد  مطالعهه  یشهر در قلمرو بافت فرسوده یزندگ

(،  ۲1ن6  ،یشهر  یزیربرنام نشری     .شهر تهران  9   منطق

18-1. 

(. سههنجش وعههعیت  1385جاجرمی، کاظم؛ کلتهه ، ابههراهیم. ن

های کیفیت زندگی در شهر از نظههر شهههروندان  شاخص

مجلهه  جغرافیهها و توسههع ،  مطالع  موردی: گنبد قابوس.  

 .5-18(،  8ن۴

(.  139۲حجازی، سید رعا؛ حسینی مقدم، سههید محمدرعهها. ن

تأثیر آموزش کارآفرینی بههر خالقیههت شههغلی و کیفیههت  

ماهنام   آموختگان ساکن شهرستان رشت. زندگی دانش

  علمههی و فرهنگههی کههار و جامعهه ،  اجتماعی، اقتصههادی،

 .70-77،  165شماره  
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  یابیارز  .(1391ن  ی.سی، عیسرهنگ  جوکار ن؛یحسریام ،یخادم

: بافههت فرسههوده  ینمطالع  مههورد یشهر یزندگ تیفیک

(،  ۴ن1 ،یطهه یو مطالعههات مح ایجغراف نشری . شهر آمل(

117-110. 

بررسی و تحلیههل وعههعیت کیفیههت  (. 139۲زاده، رعا. نخزایی

.  زنههدگی شهههروندان در محههی  شهههری محلهه  نارمههک

ارشد، دانشههکده جغرافیهها، دانشههگاه  نام  کارشناسیپایان

 تهران.

زاده،  آبههادی، حسههن؛ شههاهمرادی قههه ، سههوداب ؛ خههانیخلیههل

(. تأثیر عملکرد مدیریت شهههری بههر  1397محمدعلی. ن

ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ننمون  مههوردی: شهههر  

(،  ۴5ن۲زیسههت،  نشری  انسان و محی جدید بهارستان(. 

109-93. 

  .(1391ن  ی.شههفق  روس،یسهه   ؛اسههکندر  ،ییدایز  ؛نیام ،یدهقان

  در  یزنههدگ  تیهه فیک  هایشههاخص  توسههع   و  سههنجش

  هههایکانون موردی؛ مطالع  ری،یعشا اسکان هایکانون

  نشههری .  ازههفهان  و  فههارس هایاسههتان رییعشهها اسکان

 .77-96  ،(۲7ن1۲  ،ییایجغراف  علوم  کاربردی قاتیتحق

(. تحلیلههی بههر  1393بیگلو، محمدحسین؛ نههوری، پرویههز. نذالی

شهههر  کیفیت زندگی شهروندان مطالعهه  مههوردی کههالن

اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهههری  تبریز. 

 و توسع  پایدار.

  سههنجش  .(1386ن  .حسههین  منصههوریان،  ؛محمدرعهها  رعههوانی،

  و هامههدل ،هاشههاخص مفههاهیم، بررسی: زندگی کیفیت

  نشههری . روسههتایی نههواحی بههرای پیشههنهادی مدل  ئارا

 .1-۲6(،  3ن11  توسع ،  و  روستا

  رابطهه  یبررسهه  .(1389ن .جههواد ،یفرخهه  ؛محمههد ازل،زاهدی

  سرپرسههتان یزنههدگ تیهه فیک با یاجتماع  یسرما زانیم

  اجتمههاعی،  علههوم  فصههلنام   .تهههران  سههاکن  یخانوارههها

 .1-۲9(،  ۴9ن17

ساالری سردری، فرععلی؛ حیدری مقدم، مصطفی؛ سههبحانی،  

هههای  (. بررسههی مؤلفهه 1393نوبخههت؛ عههارفی، اعظههم. ن

کیفیت زندگی در فضاهای شهری نمطالع  موردی: شهر  

 . 53-6۲(،  ۲ن 1های منظر شهر،  دو فصلنام  پژوهش المرد(.  

ی:  زنههدگ  تیهه فیک  .(1388ن.  رعهها  ،یدیهه ام  ؛غالمرعهها  ،یغفههار

 . تهران: شیرازه.یاجتماعشاخص توسع   

  .(1389ن. ال کرامت ،یاریز ؛آزاده ،یمیعظ ؛نیام ،یمالئیفرج

  .رانیهه ا  یشهههر  یدر نههواح  یزنههدگ  تیهه فیابعاد ک لیتحل

   .1-16(،  ۲ن1،  یشهر  یزیرمجل  پژوهش و برنام 

سههنجش   .(139۴ن .زیهه پرو ،ییآقا ؛سامان ،یدریزهره؛ ح ،یفن

مطالعهه    ت،یبههر جنسهه  دیهه بهها تأک یشهر یزندگ تیفیک

  یشناسهه بوم یهادوفصلنام  پژوهش .: شهر قروهیمورد

 .  65-78(،  1۲ن6،  یشهر

ارتباط  (. 139۴حداد، محسن. نازغر؛ دهقانفیروزجاییان، علی

ی  ذهنهه  یزنههدگ تیهه فیبر ک ینیع یزندگ تیفیک ریو تأث

فصههلنام   (. استان مازنههدران شهر آمل، ؛یمطالع  موردن

 .18۴-157(،  ۴ن3  ،یفرهنگ  -یاجتماعمطالعات توسع   

در   یزندگ تیفیک یابیارز .(1395ن .زهرا ،ینور ؛اکرم ،یقاسم

  ؛یذهنهه  تیهه فیبا استفاده از سههنجش ک دیجد یشهرها

  پههژوهش و مجلهه  .هشههتگرد دیهه مورد مطالع : شهر جد

 .159-17۲(،  ۲5ن7  ،یشهر  یزیربرنام 

.  نیمحمدحسهه  ،ییسههرا نجمهها؛ پههور،لیاسههماع محبوب ؛ ،یقانع

  در یشهههر محالت در یزندگ تیفیک سنجش(. 1396ن

  محلهه  یمههورد مطالعهه ن یزندگ تیفیک یارتقا یراستا

  ،(۲8ن8 ،یزیهه ربرنام  و پژوهش  ینشر(. بافق شهر قلع 

۴۴-۲1. 

اکبههر.  کههوکبی، افشههین؛ پههورجعفر، محمدرعهها؛ تقههوایی، علههی

ریزی کیفیت زنههدگی شهههری در مراکههز  (. برنام 138۴ن

فصههلنام  جسههتارهای  ها.  شهههری، تعههاریف و شههاخص

 .6-13،  1۲، شماره  شهرسازی

(. مفهههوم کیفیههت زنههدگی شهههری:  1388لطفههی، زههدیق . ن

ریههزی شهههری.  تعاریف، ابعههاد و سههنجش آن در برنامهه 

 . 65-80(،  ۴ن 1های نو در جغرافیای انسانی،  نشری  نگرش 

  یزندگ  تیفیک  یابیارز  .(1391ن  .سجاد  ،یزابر  ؛ق یزد ،یلطف

  ارهیچنههدمع  یریگمیبهها اسههتفاده از روش تصههم  یشهههر

و   ایهه جغرافنشری   .(اسوجیشهر  ینواح :ینمطالع  مورد

 .۴5-59  (،۴ن1  ،یطیمطالعات مح

(.  139۴نجفی، سعید، احدنژاد، محسههن؛ دویههران، اسههماعیل. ن

های غیررسههمی  ارزیههابی کیفیههت زنههدگی در سههکونتگاه

آباد شهههر زنجههان.  شهههرها موردشناسههی: محلهه  اسههالم

(،  16ن5ای، منطقهه -فصلنام  جغرافیا و آمههایش شهههری

90-75. 
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  ریتأث یبررس .(1393ن. سادات میدخت، مرحسن ؛سارا ،یبینه

  یشهههر یزنههدگ تیهه فیک یبر ارتقهها یسبز شهر یفضا

توسع    ،یداریفصلنام  پا. (انی: محل  شینمطالع  مورد

 .51-70  ،(1ن1  ست،یز یو مح
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