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 مقدمه 

 ،است. ایو  مههواد تربرگارنود  فقودان منواب       1فرآیندی پاچاد    چندبعدی ، رت اعت اعی
هوای   های مع الی تر زمانه کاالها   خدمات   ناتاانی م ارکت تر ر ابط   فعالات ،حقاق

اسوت.  فرهننی   سااسی است که برای اکثریوت افورات تر عامعوه مهاوا      ،اعت اعی ،اقتصاتی
عناان یو    ای  امر هم بر کاهات زندگی افرات   هم عدالت   یکپارچنی عامعه بهترتید  بی

(. هور انوداز  کوه عاامو  تر اراسوه  سوایل       Levitas & et al, 2007: 9گواارت )  موی  توثیار کل 
به ه ان ما ان  ،تر باشند شد  اعت اع ناتاان فتهپایر شد  برای رسادن به اهداف م ر ع نهاتی

شود  تر عهوت    شدگان اعت اع از  سایل غارنهاتی شات    رت انحراف از هن ارها با تر می
گاوری نواعی حالوت     کننود کوه ایو  خوات باعو  شوکل       رسادن به اهداف خات اسوتهات  موی  

سووازمانی اعت وواعی تر بدنووه عامعووه شوود    بووه تبوو  آن تبوودیل بووه ن ووامی     آناماوو    بووی
بووا احسووا   مع وواالًایوو  اموور  .شووات شوود    غاریکپارچووه تر  ووحنه اعت وواع مووی ق ووربندی

ایو    های اعت واعی تر حاشواه ه ورا  اسوت.      رتشدگی   محر مات نسبی تر افرات   گر  
هایی کوه بوا    شهرها با تاعه به مازات ع عات   انااع مساسل   آساب ماضاع امر ز  تر کالن

ترعوه بواالیی از   تارای . منوا قی کوه   اسوت ای برخارتار  از اه ات  یژ  ،آن سر کار تارند
زموا    ،م ک  است تسهاالت محلی   اعت اعی محد تی مثل پارک هستند، رت اعت اعی 

غالبواً نوازل   ناو   تر ای  منا ق  2نی تاشته باشند. سطاح م ارکت مدنی رزش   مراک  فرهن
 ،های مطر ت شاید فر ت ک تری برای تهریح   فراغت افرات   خاناات  ،است. عال   بر ای 
 (. 468: 1386 ،های بار ن از خانه تاشته باشند )گادن    برتسال مسافرت   فعالات

اسوت کوه ایو  ر یکورت بوه      تلاول  پایه اساسی انتخوا  ر یکورت  ورت اعت واعی بودی       
کنود: الو (  ورت اعت واعی یو  مههواد        تر ت خاص مساسل زیور ک و  موی    3ری ان برنامه

ایو  مسوئله هسوتند   هوم      توثیار تااند هم شرایط افراتی را که تحوت   چندبعدی است که می
                                                                                                                                        
1. Multidimensional 

2. Civil participation 
3. Policy-makers 
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م خص کنود.   ،مؤسسات   ساختارهایی را که تر تر ن عامعه ب رگتر قرار تارند ،فرآیندها
بودی  معنوی کوه  ضوعات نامناسوب آن تر       ،اسوت  1ای  (  رت اعت اعی ی  مههاد رابطوه 

هوای  باعوی موابقی ع عاوت تیود  شوات.  ( ایو  مههواد اساسواً           مقایسه با ر ابط   فعالاوت 
مان   مکان   ه چنا  تر  ال زندگی افوراتی  بدی  معنی که تر  ال ز ،2مههامی پایاست

 (. Lucas, 2012: 106کند ) تغاار می ،آن هستند تثیارکه تحت 
که ای  مههاد بر تعامول بوا  عاامول    بدانام اساساً برای مطالعه  رت اعت اعی الزد است 

 عنسات   نوژات(   عوااملی کوه تر سواختار     ،معلالات ،علّی )که ه را  افرات هستند ن ار س 
 نقول ع وامی کوافی   تر تسوتر    ناکوافی بواتن         عات تارت )ن ار فقودان ح ول   3منطقه

کند. ه چنا  بررسی مههاد  رت اعت اعی از تیودگا  سااسوت    می تثکادای(  خدمات منطقه
تور مسواسل را بوه      وار تقاوق   زیرا ای  مههواد بوه   ،ضر ری است 4ری ی تر حاز  شهری برنامه
هوا یوا    گر   ،افراتمند  ن اد ار  های ا لی که به های ن ایندگی فرآیندها   سااست ،ها ارزش

 ،کننود  شان محور د موی   ها   اع ال سااسی گاری های تص ام اعت اعات م خصی را از م یت
 (. Ibid: 106گرتاند ) می بر

د  شکه تر عنا  غربی ای  شهر  اق   ،تهران 18مدعای تباانی ما ای  است که منطقه 
( یکوی از منووا ق  1390 ،نهور )مرکو  آمووار ایوران    411840 عاتوی بووالر بور   ناحاوه   ع  7  بوا  

 ضوعات بهداشوت      ،امکانات رفاهی   خدمات تر تسوتر  از ن ر  ،استپرع عات تهران 
 تر  ضعات بساار نامناسبی قرار تارت.  5سالمت   ما ان م ارکت اعت اعی

تر ایو  منطقوه    پژ هم حاضر تر دت فهم ای  مسئله است که  ضعات  رت اعت اعی
 چنانه است؟   چه ارتبا ی با  کاهات زندگی    رت اعت اعی  عات تارت؟

 پيشينه تحقيق

تر این وا  اموا   ،تر زمانه  رت اعت اعی تر محاط شهری کارهوای فرا انوی  وارت نپایرفتوه    
 شات.   اشار  می ،برحسب ماضاع به چند کار تحقاقی که مرتبط با ای  تحقاق است

تر ر سوتایی    علارضا  اتقی به بررسی  رت اعت واعی زنوان فقاور     اح د فار زآباتی
                                                                                                                                        
1. Relational 

2. Dynamic 
3. Local area 
4. Planning policy in realm urban 
5. Social participation 
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زنوان  »آنها تر پی فهم   سن م ابعات  رت اعت اعی تر با   ،اند. تر ای  تحقاق ایران پرتاخته
هوای   بات    به  ضعات  رت اعت اعی زنان فقار برحسوب متغارهوا   شواخص   « فقار ر ستایی

از ت  ر ش ک وی )پا وایم(   کاهوی )مصواحبه(      ،اقاند. تر ای  تحق  رت اعت اعی پرتاخته
گاوری تصواتفی    ن انوه  ،گاوری  نهر بات    شاا  ن انوه  169ح م ن انه تحقاق    ،استهات  شد 

تری از ت ربه زیسته زنوان   . ه چنا  با استهات  از ر ش کاهی کاشم شد  ترک ع اقاست
نهور از   51ای مت کل از  ن انه ،رتست آید. بدی  من ا  فرایندها   علل آن به   ،تر مارت  رت

  موارت مصواحبه   شودند  های مختل  آنها تعاوا    ای هدف ند   بر اسا   یژگی گانه زنان به
قرار گرفتند. نتایج تحقاق گایای آن است که  رت   محر مات زنان به ماقعات کنانی آنها 

سواختار   ،هوای فورتی   ی یژگ ،با پا انه   گاشته آنها ،ای فرایندی گانه بلکه به ،گرتت برن ی
 ،فقر م م    با  نسلی   با برخی  قای  خاص تر ارتباط اسوت. عوال   بور آن    ،خای ا ندی

عاامل اعت اعی   فرهننی )غارترآمدی( متعدتی تر به حاشاه راندن زنان از عریان ا ولی  
ا تااند فر ت خر   از فقر   محر مات را برای آنهو  اعت اع نقم تارند که به نابه خات می

 (. 1389 ،تشاار سازت )فار زآباتی    اتقی
به بررسی رابطوه بوا     1388تر سال نا  تر تحقاقی پار  نژات   الهاد سا االن مریم قاضی

گانوه   هوای ههوت   مؤلهوه  ،پرتازنود. تر ایو  مطالعوه     رت اعت اعی   آماتگی برای اعتاوات موی  
عاامول مطر تسواز    ،2عاامول مطر تسواز پا وا     ،1محر ماوت عنسواتی   ،محر مات اعت اعی

فقوودان حقوواق اعت وواعی   عوودد یکپووارچنی   ،فقوودان م ووارکت اعت وواعی ،3ت ران گوواار
انود. بورای سون م متغاور      عناان ابعات اعت اعی  رت اعت اعی تر ن ر گرفته شد  به 4اعت اعی

 ابسته آماتگی برای اعتاات از مقاا  بامی شد  آی. اِ. پی. اِ  استهات  شد  است. ع عاوت  
نهر از آنان بوه ر ش   384که تعدات هستند های شهر تهران  تان  ایان تختر تان نا  ،تحقاق
هوا ن وان    انود. یافتوه   عناان ن انوه تحقاوق انتخوا  شود      ای به ای چندمرحله گاری خاشه ن انه

تر د از ع عات مارت بررسی آماتگی متاسوط توا زیوات بورای اعتاوات از       40تهد حد ت  می
شوم بعود آن تر    ،گانه  رت اعت واعی  از ابعات ههت ،تحلال ت  متغار  اند. تر خات ن ان تات 

تار   مثبتی ن وان   ع عات ن انه مارت بررسی با متغار  ابسته آماتگی برای اعتاات رابطه معنی

                                                                                                                                        
1. Gender deprivation 

2. Former exclusivefactors 
3. Transient exclusive factors 
4. Social integration 
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ت  مؤلهووه عااموول مطر تسوواز ت ران گوواار )از عوواانی بووه   ، انوود. تر تحلاوول چنوودمتغار  تات 
هایی باتند که با آماتگی برای اعتاات رابطوه   مؤلهه ،اریسالی(   عدد یکپارچنی هن  ب رگ

 (. 1388 ،پار نژات   سا االن قای   مثبت تاشتند )قاضی
بوا عنواان   پژ ه وی  پوار   سر ستانی   ساا ش قلوی  اله  دیق  رح ت ،تر تحقاقی تینر

انود کوه نایسوندگان ایو       ان اد تات  «گاری هایت اعت اعی قاد ل  ای باتن  شکل حاشاه»
 قودرت    ،تهوا ت  ،1گاری هایت اعت اعی قاد لو  را براسوا  تینوری بواتن     قاله شکلم

قواد لو     ،2براسوا  ر ش هرمنواتاکی  محققوان تر ایو  تحقاوق    اند.  مقا مت بررسی کرت 
بندی عامعه به ت  گانوه   مااند   ض   تقس ه کرت عمتنی تر زمانه فرهننی ایران مطال مثابه بهرا

ا العوات الزد را   ،از  ریق مصاحبه  م واهد  م وارکتی   ،غارمهاعراناعت اعی مهاعران   
 :ن ان تاتاند. نتایج ای  پژ هم  گرتآ ری کرت 

  تارت.  ها  تینر اقااد  عات به لحاظ فرهننی مرزهای م خصی ماان ل 
  بوار تینور از  ورف اقوااد ه سوایه بوه حاشواه رانود           بار از  رف عامعه   ها ی  ل

 اند.  شد 
 هوا کوه غالبواً از مهواعران      ای از ل  ی باتن مضاع  سبب شد  تا  ا  ع د ا حاشاه

برای گاران زندگی    اکنم تر برابر  رتشدگی بوه م واغل کوم اه اوت       هستند، 
  رند. آگری ر ی   اسطه

 رت از عانب تینوران  سوکات تینوران تر برابور آنهوا      ،نابرابری تر تازی  امکانات ، 
 ت قاد ل  تارت. گاری های نقم مؤیری تر شکل

 رت اعت اعی »با عناان تحقاقی  2012اش تر سال  نامه آنا  عالاچر برای رساله پایان
ان اد تات  که تر آن به تباا  ماقعات  رت اعت اعی که ساکنان شوهر   «ساکنان شهر ر ترتاد

پرتازت. ای  مطالعه بور اسوا  مور ر اتباوات  سوا   ورت        کنند می ر ترتاد تر آن زندگی می
پا وایم ه سواینی ر تورتاد تر    » ار کلی   بر اسا  ت  یه   تحلال یانایوه از   عت اعی بها

نهور از سواکنان شوهر ر تورتاد      7144کوه شوامل ا العوات      تات  یو  م  اعوه   و  «2011سال
های متها ت  رت تر ماوان سواکنان    های تحقاق تال بر ما ان ان اد شد  است. یافته و  باشد می

 (. Julicher, 2012عنس   قامات تارت ) ،س شهر رترتاد بر اسا  
 ورت  »فرات بالنل   ن ان گانوال بالنول بوا عنواان      ،تر تحقاقی تینر که ناران بایراد

                                                                                                                                        
1. Otherness 
2. Hermeneutic approach 
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ترک از  وورت اعت وواعی   کاهاووت زنوودگی    ،ان وواد تاتنوود «اعت وواعی   کاهاووت زنوودگی
 ای  من ار از برایمحققان تعامالت آنها ماان گر هی از شهر ندان ترکاه را بررسی کرتند. 

تاسط عاهال و گا اسبر    ر م    برای کاهاوت زنودگی      یافته سن ه  رت اعت اعی تاسعه
از سواکنان  نهر  2493استهات  کرتند. گر   مارت مطالعه شامل  BREF-WHOQOLاز سن ه 

 توثیار بعد محر ماوت مواتی    ،تر  رت اعت اعیتات های آنها ن ان  شهری تر ترکاه بات. یافته
های محواط زیسوت   ر ابوط اعت واعی کاهاوت زنودگی تارت. بعود         مستقام   منهی بر حاز 

تر ود از تنواع تر حواز     16تر د از تناع تر حواز  محواط زیسوت     36محر مات ماتی 
تهود کوه محر ماوت     کنود. ایو  یافتوه ن وان موی      تباا  می ارتباط اعت اعی کاهات زندگی را

اتراک از کاهات زندگی محاطی   ر انی بوازی  ماتی   م ارکت اعت اعی نقم مه ی تر 
ر ابط اعت واعی   محواط زیسوت کاهاوت زنودگی تر       ،های سالمت عس ی کنند. حاز  می

 (. Bayram & et al, 2012بعد م ارکت اعت اعی از  رت اعت اعی ترک شد  مهم هستند )

 چارچوب نظری

ای از مسواسل   های خا ی از م  اعوه  افتد که افرات یا مکان هننامی اتهاق می : رت اعت اعی
هوای بواال   سوالمتی     آسواب  ،ترآمود پوایا    ،های ضوعا   مهارت ،تبعاض ،ه چان باکاری

برند.  رت اعت اعی نتا ه   پاامود  ضوعات   مسواسلی     های آشهته رنج می شکنند    خاناات 
(. Morris & et al, 2009: 5شواند )  با آن ر بر  موی  است که فرت یا گر   خا ی تر زندگی

تارای حقاق سااسی ؛ شهر ند است مثابه بهفقدان قدرت م ارکت تر عامعه  ، رت اعت اعی
  اعت وواعی   فرهننووی   موودنی خا ووی اسووت   ن وواد اعت وواعی   سااسووی از آن ح ایووت 

ی ابتودایی تقسوام تر   سواز اسوت   معنوا     ار ذاتی مسوئله  کند. ا طالح  رت اعت اعی به ن ی
 Abramsکند ) ی  اکثریت تربرگارند    ی  اقلات  رتشد  را بازن ایی می مثابه بهعامعه 

& et al, 2007: 7بندی نابرابری ناسوت   (. گادن  معتقد است که  رت اعت اعی تر مارت ترعه
 ولی  هوایی از مورتد از عریوان ا    هایی است که برای عداسازی گور    بلکه تر مارت مکانا د

. ایود   ورت اعت واعی کوه اکنوان موارت اسوتهات  سااسوت داران قورار          کننود  میعامعه تالش 
شناسان   برای اشار  به مناب  نای  نابرابری مطورح   برای نخستا  بار از سای عامعه ،گارت می

(. کاربرت عدید   متثخر مههاد  رت اعت اعی   ع امات 469: 1386 ،شد )گادن    برتسال
   زمانی که فقورا مطور ت خاانود  شودند     ،گرتت فرانسه برمی 1970-80های  تهه یافت  آن به
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« 1 ضوعات »تاعه متهکران فرانسای از ع له لنار را به خات علب کرت. تاعه لنار ع ودتاً بوه   
مطور تی    ،شاند. تر اندی ه لنار  رتشدگان معطاف بات تا فرایندهایی که به  رت من ر می

ن ار اشخاص  ،با عریان ا لی عامعه را ندارند 2افراتی باتند که تاانایی سازگاری یا انطباق
کاتکوان موارت آزار   اذیوت       ،افرات مسوتعدد خاتک وی   ،سالخارتگان معلال ،ماند  عقب

هوای   مههواد  ورت اعت واعی بورای تا وا  شورایط گور          ، وار کلوی   معتاتان بوه تار . بوه  
هایی که هم از مناب  من م اشتغال محر د   هوم از   گر   ،رفت امعه به کار میای تر ع حاشاه

بهر  باتند. مطر تی  فاقود حقواق اساسوی شوهر ندی   قربوانی       چتر ح ایتی ت لت رفا  بی
تبعاض باتند   هاچ تسترسی   ارتبا ی با نهاتهای قدرت ند نداشتند توا آنهوا را یواری تهود     

مههواد  ورت اعت واعی بوه      ،(. بوا گوار زموان   Pierson, 2002: 4شان شوناد  شوات )   که  دای
 ،عاانوان باکوار   ،کننودگان  تحصوال  های تینری از قبال تورک  تفعات بازتعری  شد   گر  

باکواران با وه ن ود    افورات منو  ی را ناو  تر برگرفوت         ، الودی  تنهوا   ،معلواالن  ،مهاعران
(Flotten, 2006: 55  هسته اساسی مههواد  ورت .)،  ماهاوت چندبععودی ت ربوه  ورت     شناسوایی، 

 رت اعت اعی را شکست یکی یوا با وتر    ،است. برگ   ...فقر    ،ها ت ربه زندگی تر حاشاه
های حقاقی   قوانانی بوازار کوار   ن واد اعت واعی   خوانااتگی تر اراسوه یکپوارچنی          ن اد

دان قدرت (. بنابرای   رت اعت اعی فقRoom, 1995: 19تاند ) اقتصاتی   شخصی می ، مدنی
 ،شهر ند است.  سالان با تاعه به چندبععدی باتن  رت اعت اعی مثابه بهم ارکت تر عامعه 

تر (. Byrne, 2005: 58گواارت )  ماان  رت اعت اعی ضعا     رت اعت اعی قوای ت وای  موی   
 ورت   ، رت از سای کلات ساختار مسولط اعت واعی اسوت. بوه ن ور  ی      ، رت اعت اعی قای

یو  فراینود    مثابوه  بوه را  آن دارای عاینا  عانوی ناسوت بلکوه ه  موان بایو     اعت اعی  رفاً ت
بوه ایو     ،اعت اعی ترک کرت.  رت اعت اعی ه چنا  تر برابر مههاد تحرک ناو  قورار تارت  

تااند اب اری برای تثبات ماقعات افرات      میکرت  تلال که از تحرک اعت اعی علاگاری 
عدد م ارکت  ، بقاتی باشد. تر فرایند  رت اعت اعیهای خاص تر  بقات   ساختار  گر  

ان امود.  سسول     به گسست  از پااندهای اعت اعی   تر نهایت به تضعا  انس اد اعت اعی می
عنواان ت  تسوته علول متهوا ت تخاول تر  ورت          مادما بوا اشوار  بوه فراینودها   پاامودها بوه      

را عامول  « ترکاب مناسب منواب  »دها   را عامل ا لی مرباط به فراین« تعلق»مههاد  ،اعت اعی
را رابوط  ورت اعت واعی      « اعت وات »کنند. آنها ه چنا  مههاد  محاری تر پاامدها مطرح می
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اعت وات یوا    ،اگر یو  نارسوایی بناواتی تر تعلوق     ،. بر  بق ن ر آنهاتانند میانس اد اعت اعی 
ت اعت واعی ر ی  تر ایو   وارت  ور    ، عوات آیود   هتسترسی به ترکاب مناسوبی از منواب  بو   

که به ترتاب تهند  اراسه میتهد. ای  ت  سپس برای هر ی  از ای  ابعات سه سطح تحلالی  می
زیسوت و    . تر سوطح عهوان  اسوت زیسوت   اعت واعی    یا عهوان  1ای ناحاه ،شامل سطح فرتی

گاورت. عودد اعت وات     ای  وارت موی   تهکاو    عداسوازی ناحاوه     سواله  بهعدد تعلق  ،ناحاه
شات. کاهات پایا  تثساسات زیربنوایی   های منهی   بدنامی می ننرش ،اریماعب عدد ه ک

هوایی از   ن انوه  ،آمازشوی   مسوک    ،ای   تسهاالت ع امی شوامل خودمات بهداشوتی    ناحاه
های فقارن ا  هستند کوه   محله ،فقدان مناب  تر ای  سطح هستند. مثال بارز  رت تر ای  سطح

 ق مطر ت از ن ور محواط فا یکوی   اعت واعی تچوار      عناان منا بندی به بر اسا  ای   ارت
هوا از آنوان     اری که سوایر ع اعوت   به ؛ضع    ما ان باالی عرد   بدنامی شدیدی هستند

 (. 90: 1390 ،شاند )غهاری   امادی کنند   بدی  ترتاب تچار  رت می ت ری می
عنواان یو     بوه تهد کوه تر آن    رت اعت اعی ننرش عدیدی برای تحلال فقر اراسه می

ها شوامل ر ابوط    ای  عنبه .تهد های مختلهی را مدن ر قرار می عنبه ،تر تحلال  تهند  سازمان
ارتبواط بوا مههواد کاهاوت      کوه بوی  هسوتند  تقسا ات اعت واعی   چندبععودی بواتن     ،  حقاق

ه کنند که  رت اعت اعی به رابطو  (. بهاال   الپار استدالل میLister, 2003: 44زندگی ناستند )
شات   ای  ساز  تنهوا شوامل    تازیعی   ارتبا ی تر ر ابط ماان مرتد مرباط می مساسلمتقابل 

اه ات  رت اعت اعی تر تاعه به نقوم ارتبوا ی آن    ،یکی از ای  ت  عنبه ناست. به ن ر سِ 
فقدان انس اد   ه بسوتنی اعت واعی   فقودان قودرت      ،تر قالب م ارکت اعت اعی ناکافی

زموانی ر      آیود  م ارکت مؤلهه ا ولی  ورت اعت واعی بوه شو ار موی       ، است. بر ای  اسا
هوای کلاودی عامعوه حضوار        تهد که فرت فاقود سورمایه اعت واعی اسوت   تر فعالاوت      می

هوای مختلو  اعت واعی را     م ارکت ندارت. فقودان انسو اد اعت واعی کوه عودایی از شوبکه      
شوات   سته  رت اعت اعی مطورح موی  عناان ه رساند   فقدان قدرت که تر بسااری ماارت به می

ارتباط با کمد   کاو  ر ابوط اعت واعی فورت ناسوت         بی ،های آن به خا ر ماهات    یژگی
ناو  پاانود  یاقوی    ا  از رفی ما ان   شعاع   گستر  ر ابط اعت اعی فرت با کاهاوت زنودگی   

 یعامول ارتقوا   توری     تاان ندسوازی افورات مهوم   اعت اعی مبارز  با  رت  ،تارت. به عقاد  نال
 ،کاهات زندگی اعت واعی از  ریوق تقایوت ه بسوتنی اعت واعی اسوت )غهواری   اماودی        

                                                                                                                                        
1. Regional 
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1390 :94 .) 
ر ی چوه  بور  اند کوه تر بررسوی  ورت اعت واعی      بسااری از محققان به ای  نتا ه رساد 

تر ه ه ای  مطالعات نکته عالب تاعه ای  است ابعوات   ، اماابعاتی از ای  مههاد ت رک  کنند
اند که الزد است تر ع لااتی کورتن   ی   غارماتی را تر مطالعه  رت اعت اعی ت اا  تات مات

 ای  مههاد مارت تاعه قرار گارت. 
عناان مدل تحقاق ما برای سن م  رت  مطالعه هاف    ر م  به ،تر با  ای  تحقاقات

رت اعت واعی  اعت اعی انتخا  شد  است. ای  مدل یکی از مطالعات ان اد گرفته تر زمانه  
که با وتر ابعوات  ورت اعت واعی را کوه تر بواال       است ای  گانه . تعری  هاف    رم  بهاست

سازت که  رت اعت اعی  ضعاتی اسوت کوه    ر ش  می  بررسی کرتیم مارت تاعه قرار تات  
 Hoff)اسوت  های مختل    ابعات مختل  تعری    سن م شد   تر آن محر مات تر زمانه

& Vrooman, 2011: 21    ای  تعری  با تاعه به ابعاتی که برای بررسوی  ورت اعت واعی تر .)
ای کوه با وتر ابعواتی کوه تر مطالعوات قبلوی        هگان بهاست؛ ن ر گرفته از عامعات برخارتار 

تااننود بوه ر شونی     تر از آن اینکه ای  ابعات می شات   مهم شامل می را مارت تاعه قرار گرفته
باشوند. تر ایو  مودل شواهد بررسوی ابعواتی ه چوان         18منطقوه  بازن ایی  رت اعت اعی تر 

« م ووارکت اعت وواعی»  « یکپووارچنی هن وواری» ،«حقوواق اعت وواعی» ،«محر ماووت موواتی»
ناپایر از مههواد  ورت اعت واعی   سون م آن هسوتام. تعریو   ورت         عناان ع سی عدایی به

مواتی    ابعوات   اعت اعی از مطالعات ان واد گرفتوه تاسوط هواف    ر مو  من ور بوه ت وای         
عناان ی  اید  اساسی تر ابعوات ن وری    بهلاا ای  چهار بعد شات.  غارماتی  رت اعت اعی می

  رت اعت اعی مارت تاعه قرار گرفته است.  
پورتازان   ای است که از نا ه ت د قورن باسوتم موارت تاعوه ن ریوه      ساز  :کاهات زندگی

دیران   کووارگ اران سااسووت هووای مختلوو  علوواد اعت وواعی   مطالعووات تاسووعه   موو شوواخه
بور ز پاامودهای منهوی حا ول از فراینود       توثیار اعت اعی قرار گرفته است. ای  تاعوه تحوت   

هوای مت رکو  بور رشود اقتصواتی   تحوال تر ر یکرتهوای ن وری            سااست ، نعتی شدن
ای  سواز  کاهاوت زنودگی توا انوداز       ،های ع لی تاسعه بات  است. به تعبار بالود ی   سااست
عناان پنداشتی از چناننی گواران زنودگی    سا کاهاتِ زندگی فرتی به از ی  ؛ستمبهم ا

هوای زنودگی یو  عامول را شوامل       کاهاوت ماقعاوت   ،تر شات   از بععدی کلی فرت مطرح می
هایی ن ار محاط پارامانی   یا فرهنو  تر یو  عامعوه معوا . از من وری       ماقعات ،شات می

طح خورت )فورتی و ذهنوی(   کوالن )اعت واعی و        تاان کاهات زنودگی را تر ت  سو   تینر می
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ت وار      ،هوایی ن اور اتراکوات کاهاوت زنودگی      شاخص ،عانی( تعری  کرت. سطح خرت
خاشوبختی   رضوایت از زنودگی را شوامل      ،هایی مرتبط مانند رفوا   های فرت   معرف ارزش

آموازش   پور رش   سوایر شورایط      ،مسوک   ،اشوتغال  ،شات   سطح کالن شامل ترآمود  می
عنواان یو  مههواد کلوی      کاهاوت زنودگی بوه    ،زندگی   محاط است. تر ر یکرتی ع لوی 

هوای   ناازهوای حاواتی   عنبوه    ،شات که ت اد ابعات زیسوتی شوامل رضوایت مواتی     تعری  می
تهود   خاتشناسوی   بهداشوت اکاساسوتم را پاشوم موی      ،انتقالی زندگی ن ار تاسعه فورتی 

عی تارند تا مباحثی اساسی ن اور رفوا  ذهنوی و     (. اش ات   نال س3: 1390 ،)غهاری   امادی
های اعت اعی پاراموان  ورت    ی اتحاتیه ار پا   ن ریهگاار سااستاهداف اعت اعی    ،عانی

سرمایه اعت اعی   ه بستنی اعت اعی را تر ن ی  چارچا  منس م مبتنوی بور    ،اعت اعی
 ،انصواف  ،مههاد کاهات زندگی قرار تهند که به عاامل کاهات اعت واعی ه چوان برابوری   

امناووت   انسوو اد بووام از عااموول فوورتی تاعووه تارت. آنهووا ایوو  چووارچا  را تر     ،آزاتی
هوای   شاخصن اد ا تر قالب آنچه نال آن را ه ها   شاخص زیرحاز  ،ها ای از حاز  م  اعه

عنواان   ان بوه گاار سااستتااند از سای  کنند. ای  م  اعه می ع لااتی می ،نامد اعت اعی می
اب اری برای م اهد    تحلال مست ر تاسعه   بهبات سطح رفا    کاهات زندگی   ه چنوا   

 (. Noll, 2002: 27-47ر ساختار اعت اعی مارت استهات  قرار گارت )اتغا
های شناختی   عا هی رفا  ذهنی   ماوان ابو ار )منواب        آنها تر سطح فرتی ماان عنبه

شواند.   ها(   اهداف یا تسوتا رتهای )شورایط زنودگی( رفوا  عانوی ت وای  قاسول موی         ظرفات
ه چنووا  تر سووطح اعت وواعی ت  سوواز  ا وولی کاهاووت زنوودگی را ه بسووتنی اعت وواعی     

کواهم  عنا وری چوان   ه بسوتنی اعت واعی تارای    ،ر ایو  مودل  تاننود. ت  پایری موی  تدا د
اف ایم احسا  تعلق بوه   ،ها   ر ابط اعت اعی شبکه ،تقایت پااندها ،ها ها   نابرابری تها ت

 ءهایوت ع عوی   اعت وات ماوان اعضوا      ،های م ترک ع اعت   پااند با آن بر اسا  ارزش
یعنوی برابوری   انسو اد پاانود       ه بسوتنی اعت واعی بوا ا وال ت گانوه      ،. از ای  من ور است
 ،مههاد ه بستنی اعت اعی تر ای  مدل بر ت  بعود اسوتاار اسوت    ،خارت. به عبارت تینر می

های تر ن یو    شکاف ها   ها   کاهم نابرابری بعد نابرابری که بر اف ایم برابری فر ت»
سورمایه   ،د ت دگاورت. بعو   عامعه ت رک  تارت. ای  بعد ه چنا  عنبه  رت اعت اعی را تربرمی

« کنود  موی  تثکاود اعت اعی اسوت کوه بور هودف تقایوت ر ابوط اعت واعی   ر ابوط متقابول          
(Berger, 2002: 406 .) 

گاری کاهات زندگی مطورح   تر  ال چند تهه اخار ت  ر یکرت عل ی عدید تر انداز 
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ر یکورت   .های اعت اعی   ر یکرت به یستی ذهنی ر یکرت عانی یا ر یکرت شاخص ؛اند شد 
 :Halpern, 1993تهود )  گاوری را کوانان تاعوه خوات قورار موی       های اعت اعی انداز  شاخص

شان است. اید    فرض بناواتی   تر ارتباط با ت ربه ذهنی افرات از زندگیر یکرت ت د (. 133
 مبنوای تواان بور اسوا  ت ربوه خاتآگوا  افورات بور         ای  ر یکرت ای  است که به یستی را می

ی شوناختی  منود  رضوایت ا  )احساسوات مورتبط بوا خاشوی   ناخاشوی( یوا       احساسات هدان
فرض بناوات شود  اسوت کوه بورای ترک   فهوم        تعری  کرت. ای  حاز  تحقاقی بر ای  پام

مبنی بر اینکه فرت چه احساسی  ، ار مستقام بررسی شات ت ربه افرات باید به ،کاهات زندگی
ر یکورت  تر (. Ibid: 134ن رش تارت )تربار  زندگی خوات تر چوارچا  اسوتاندارتهای مود    

گاوری قورار    های اعت اعی را موارت بررسوی   انوداز     متغارهای  ا   ساعی از حاز  ،عانی
 ال ع ر   تعدات سرانه پ شو  تر   ،متغاری مانند مرگ   مار نازاتان ،تهند. برای مثال می

هور   ماو ان هتو     تعدات پلاس بوه ازای هور ن   ،ها تعدات قتل ،ما ان خاتک ی ،حاز  سالمت
فرض  ،سای تینر از .حرمت تر ابعاتی از کاهات زندگی که مرتبط با عرد   عنایت است

پایه تحقاقات کاهات زندگی با ر یکرت ذهنی ای  است که برای ترک   شناخت به یسوتی  
هوای خا وی    سن م مستقام  اکنم عا هی   شناختی افرات تر قبال کل   نا  حواز   ،افرات

عنواان   گاری ماو ان ترآمود بوه    به عای انداز  ،ضر رت تارت. تر ای  ر یکرت شان از زندگی
شوات کوه آیوا از     از خات فرت سئاال موی  ،عانی   ک ی برای سن م کاهات زندگی صشاخ

بور     ،اش رضایت تارت. با تر ن ر گرفت  ت  ر یکورت فواق   ما ان ترآمد   ماقعات شغلی
کاهاوت   ، بررسوی انود. نخسوت    ی    تافی سه ن ریه را تربار  کاهات زندگی اراسوه کورت   

ی افورات از  منود  رضوایت بر اسا  ما ان  ،ت د .زندگی با تاعه به شرایط  اقعی زندگی افرات
(. Brothwixk-Duffy, 1992انود )  ر یکرتی ترکابی به کاهات زندگی تاشوته  ،زندگی   ساد

تاعوه بوه ارزش   اعتبوار کسوب ن ور بال اسوطه مورتد نسوبت بوه کاهاوت            تر ای  تحقاق بوا 
ها   ا العات عانوی مناسوب   بهننواد تر سوطح      تلال ک بات تات    ه چنا  به شان، زندگی
 18عناان ر یکرت غالب سن م کاهات زندگی تر سطح منطقه  ر یکرت ذهنی به ،18منطقه 

بنودی از چوارچا  ن وری   بوا فورض       عنواان یو  ع و     شهر تهران انتخا  شد  است. بوه 
عنواان مودل تحقاوق     مودل ذیول بوه    ،ای باتن ت  ساز  کاهات زندگی    رت اعت واعی  رابطه

 انتخا  شد  است.  
  



 سوم  و شماره بيست ♦سال ششم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل          232

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهر تهران 18. مدل مفهومي طرد اجتماعي ساكنان منطقه 1 شکل

 فرضيات تحقيق

 فرضاه ا ل: با  رضایت از  ضعات مسک     رت اعت اعی رابطه  عات تارت.  
 ضعات امکانات   خدمات شهری    رت اعت واعی رابطوه    رضایت ازفرضاه ت د: با  

  عات تارت. 
 نقل شهری    ورت اعت واعی رابطوه     فرضاه ساد: با  رضایت از  ضعات ساستم ح ل

  عات تارت. 
ها    رت اعت واعی رابطوه    فرضاه چهارد: با  رضایت از  ضعات تهریحات   سرگرمی

  عات تارت. 
از  ضوعات امناوت   ای نوی    ورت اعت واعی رابطوه  عوات        فرضاه پن م: با  رضایت 

 تارت. 
 فرضاه ش م: با  رضایت از  ضعات محاط زیست    رت اعت اعی رابطه  عات تارت.  

 کیفیت زندگی

 مسکن

امکاناز و خدماز 
 شهری

 امنیت و ایمنی

حمل و نقل 
 شهری

 محیط زیست

تفریحاز و 
 ها سرگرمی

دسترسی به 
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مشارکت 
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 محرومیت مادی

یکپارچگی 
 هنجاری

مندی رضایت
 شخصی

 طرد اجتماعی
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 تعریف مفاهيم و نحوه سنجش آنها

 .سازمان بهداشت عهانی تعری  عامعی از کاهات زندگی اراسه کرت  است: کاهات زندگی
 ، کاهات زندگی عبارت است از ترک فرت از  ضوعات زنودگی خوات بوا تاعوه بوه اهوداف       

کند    ای که تر آن زندگی می ق فرهن    ن اد ارزشی عامعهیاستاندارتها   عال ،انت ارات
ارتبا وات   ،سطح استقالل ،  ر انی   ضعات ر حی ،ننرش فرت به سالمت فا یکیه چنا  
 (. 22: 1384 ،مهر   تعامل با شرایط خاص محاطی )کاشهیهای شخصی   ابستنی ،اعت اعی

گایه   بر اسوا    36تر  ،ساخته کاهات زندگی تر ای  پژ هم تاسط پرس نامه محقق
خودمات   ،امنات   ای نی ، نقل شهری ح ل ،ی شخصی از شم شاخص مسک مند رضایت

ها   محاط زیست   ناو  بور اسوا   او  لاکورت       تهریحات   سرگرمی ،  امکانات شهری
 ع لااتی شد  است. 

فضوا   یوا    ،مکوان  ، احد مسکانی»تعری  ن ری: تر تعری  مرک  آمار ایران : مسک 
ای است که ی  یا چند خواناار تر آن سوکانت تاشوته   بوه یو  یوا چنود  ر تی         محا ه

 (. 1375 ،)مرک  آمار ایران« )شارع عاد یا شارع خاص( را  تاشته باشد
گایه   بوا پرسوم از ماو ان رضوایت شخصوی از امکانوات          شمشاخص مسک  تر 
 ،قا وت مسوک  تر محلوه    ،ر ابوط ه سواینی تر محول سوکانت     ،تثساسات  احد مسکانی

   ضوعات   های ت لتی بورای خریود مسوک     امکانات   ح ایت ،بهای مسک  تر محله  اعار 
 است. کلی مسک  ع لااتی شد  

 ،امکانووات ،ای از  سووایل  نقوول شووهری م  اعووه ساسووتم ح وول : نقوول شووهری ح وول
عوایی افورات   کاالهوا تر شوهر      همن ار عابو  قاانا    مقررات است که به ،مسارها ،تسهاالت

 شاند.   گرفته می کار به
گایه   با سوئاال از ماو ان رضوایت شخصوی از      شم نقل شهری نا  تر  شاخص ح ل
ه ینوه   ،رسانی متر  کاهات خدمات ،رانی کاهات خدمات اتابا  ،ر شهر ضعات ترافا  ت

پواش   کو   ،ر  )عورض کوافی   ها   مسوارهای پاوات    کاهات خاابان ، نقل ع امی خات ح ل
  ار کلی ع لااتی شد  است.    نقل شهری به مناسب  ...(    ضعات ح ل

امنات تر لغت فراغت از هرگانوه تهدیود یوا ح لوه   یوا آمواتگی بورای         :امنات   ای نی
 ،(   تر ا ووطالح سااسووی39: 1376 ،ر یووار یی بووا هوور تهدیوود   ح لووه را گاینوود )آشوواری 

مصووانات از تعوورض   تصوورف اعبوواری   ت ر مانوودن از مخووا رات   تعووددیات بووه حقوواق   
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(. ای نی ناو  بوه معنوی تر اموان     384: 1376 ،رات )آقابخ ی   اف اریاست های م ر ع  آزاتی
ماو ان   ترعوه ت ر بواتن از    »  یا بوه عبوارتی   است باتن از ریس  غارقابل قبال ی  خطر 

تر  اق  شرایطی است کوه   ،ای نی آمد  است ،( که تر تعری  عل یHazard اژ  )«. خطرات
تن ماات یا کاهم از با  بر ،ها ساخت ان ،ت ها ات ،تارای پتانسال رساندن  دمه به کارکنان

 (.  4 :1383 ،)  دیار     دیاراست شد   کارآیی تر اعرای ی   ظاهه از پام تعاا 
 وارت ماو ان رضوایت     گایه   بوا پرسوم از افورات بوه     شمشاخص امنات   ای نی با 

سرقت  ،های خاابانی م اح ت ،شخصی از  ضعات امنات تر ارتباط با عرد   عنایت )اعتاات
ع لکورت مراکو  انت وامی       ،احسا  امنات زنوان   کاتکوان تر محلوه    ، ...( تر محله خات

ای نی خوات تر مقابول زل لوه       ،ای   خاابانی ای نی خات تر ارتباط با تصاتفات عات  ،امناتی
  ار کلی ع لااتی شد  است.  بالیای  باعی    ضعات امنات   ای نی خات به

هاوت خاتآموازی از زنودگی    خدمات شهری بر اسوا  ما  :خدمات   امکانات شهری
آینود   از ایو  ر  ناواز بوه      ن وی  اند که شوهر ندان بوه تنهوایی از عهود  توثما  آنهوا بور        شهری
 (. 1379 ،نامه مدیریت شهری ندهی تارند )فصل سازما

گایوه   بوا پرسوم از ماو ان رضوایت       شمشاخص خدمات   امکانات شهری نا  تر 
 ،هنری تر سطح محلوه ماننود سورای محلوه     شخصی از  ضعات تسترسی به مراک  فرهننی  

تسترسوی بوه مراکو      ، ضعات تسترسی بوه مراکو  خریود تر سوطح شوهر      ،خانه سالمت  ...
کاهاوت کاالهوای    ،فر شوی(  سوب ی   ماوا    ،بقوالی  ،عرضه   فر ش ناازهای ر زانه )ناناایی

توابلا   ،چراغ ،امکانات   مبل ان فضاهای شهری )نا کت ،مصرفی )خاراک   پاشاک  ...(
  ...(    ضعات کلی امکانات   خدمات شهری ع لااتی شد  است. 

شوات کوه تر    هوایی ا والق موی    ع اماً تهریحات بوه سورگرمی   :ها تهریحات   سرگرمی
 شاند.   محاط خار  از خانه   با امکانات مختل  ت ربه می

 ارت پرسوم از ماو ان رضوایت     گایه   به شمها تر  شاخص تهریحات   سرگرمی
ها   ضعات   امکانات فضاهای باز شهری )پارک ،از تعدات مراک  تهریحی تر محله شخصی

 ،امکانوات   خودمات  رزشوی تر محلوه     ،  فضاهای باز   سب ( عهت گاران ا قات فراغت
هوای   هوا   فوالم   امکان تسترسی به برناموه  ،های تلای یانی  دا   سا ا ها   فالم کاهات برنامه

 ع لااتی شد  است.    ها تر محله امکانات تهریحات   سرگرمی    ضعات کلی ،ای ماهاار 
 ،گااهوان  ،منواب   باعوی   ،خواک  ،آ  ،محاط زیست محاطی شامل هواا  :محاط زیست

 .  کند میکه سازمان تر آن فعالات  ستانسان   ر ابط متقابل با  آنها ،عاناران
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گایه   با پرسم از افورات تر موارت ماو ان رضوایت      شمشاخص محاط زیست نا  تر 
 ،ماو ان آزارتهنود  بواتن آلواتگی  واتی      ،شخصی از ما ان آزارتهند  باتن آلاتگی هاا

 ،آ ری زبالوه( تر محلوه   آ ری زباله )ما ان   نحا  ع   کاهات ع   ،کاهات آ  آشامادنی
 ار کلی  اط زیست بههای ع امی    ضعات مح ها   فضاهای شهری   مکان ن افت خاابان

 ع لااتی شد  است. 
عنواان یو     عناان افرات   یا به  رت اعت اعی به کسانی اشار  تارت که به : رت اعت اعی

کنند. تر  ای را تارند که تر آن زندگی می ت ربه انباشتنی شرایط نامساعد تر عامعه ،گر  
ای  مورت حاشواه   ،عناان مثال شناسی کالسا  ای  مههاد اغلب به ماقعات مهاعران )به عامعه
(   بووه 1987 ، یلسووان   1969 ،لوواساس ،عنوواان مثووال بووه  بقووه شووهری )بووه ،(1928 ،پووارکِر

الاوا      ،عنواان مثوال   خاتی   غارخواتی تر عاامو  محلوی )بوه     های فرهننی با  ترگاری
عنواان یو     ای اسوت کوه بوه    شات.  رت اعت واعی پدیود    ( ارتباط تات  می1965 ،سکاتسان

ت بوار  ظهوار کورت  اسوت.     به تالیول مختلو    ه سااسی مهم تر  ال چند تهه گاشته مسئل
هوای بهداشوتی   اسوتهات  گسوترت  از النوای       های توثما  اعت واعی   مراقبوت    اف ایم ه ینه

هوا اقوداماتی تر عهوت     باع  شود بسوااری از ت لوت   به بعد  1980از سال سااست نئالابرالی 
ع دتاً تاسط معاارهای سوختنارانه  اعود شورایط    دامات اقسازی مطرح کنند که ای   مقا د
کاتا  شدن  ال ت ر  ناازمندی   تقایت ن ارت اتاری   کنترل  ،کاهم سطح سات ،باتن

پوایر را از   به تست آمد  است. با چنا  ت دید ن ری با وتر احت وال تارت کوه افورات آسواب     
بسااری از ک وارها ایو  تسوته     تر ، ریق شبکه تثما  اعت اعی م  ال سازند. عال   بر ای 

اه ات اف ایم اعتبار آمازشوی تر کسوب م واغل   سوایر      ،نتا ه مهاعرتتر م ک  است 
رشود   ،ا العات عدید که کامالً تر تستر  ناسوت  فنا ری  ظهار  ،های اعت اعی ماقعات

 (. Vrooman & Hoff, 2013: 1کرت  باشند )
عنواان یو  مسوئله     مقابله با  ورت اعت واعی مطورح شود  توا بوه       ،تر پاسخ به ای  تحاالت

مههووامی کووه برعسووتنی  ،سووال گاشووته تر ن وور گرفتووه شووات باسووتحقوواق ب وور تر بووام از 
 یژ  تر ار پا یافته است. تر ابتودا هودف اتحاتیوه ار پوا      به ،های اعت اعی ای تر سااست ف ایند 

تغاار یافتوه اسوت. تر   « با فقر    رت اعت اعیمبارز  »اما تر  ال زمان هدف به  ،کاهم فقر بات
کند که هدفم کواهم تعودات افوراتی اسوت کوه تر       اتحاتیه ار پا اظهار می ،ار پا 2020برنامه

 (.  Ibid: 2)هستند مالاان نهر  20ن تی  به  . ای  افراتمعرض خطر فقر یا  رت اعت اعی هستند
ع ودتاً تاسوط ت  سونت فکوری      ،گاورت  تحقاقاتی کوه تر  ورت اعت واعی  وارت موی     
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( تربوار  ننورش تر   1949خط فکری آننلاساکسان که به مطالعه استافِر ) ؛شات هدایت می
کوه   ،گرتت. تر ای  سونت پوژ هم   ماان سربازان آمریکایی تر  ال عن  عهانی ت د برمی

را  که افرات ت ایل تارند توا خوات  معتقد است  ،نا  تر آن ابداع شد  «محر مات نسبی»مههاد 
عنواان خاشوبخت یوا     ای بننرند که تینوران آنهوا را تر مقایسوه بوا افوراتی تینور بوه        گانه به

( ای  مههاد را تر ی  چارچا  ن وری  1968بانند )گر   مرع  خات(. مرتان ) بدبخت می
(   تا نسِوند  1966کارکرتگرا قرار تات   تر بریتاناا به ی  عنصر کلادی تر آیار رانسوا   ) 

هوای اعت واعی بوه عوای      از ن ور شواخص   و  با ای  حوال  و شد. ای  نایسندگان ( تبدیل1979)
ر یکورتی   ،های ا لاه آمریکوا بررسوی شود  بوات     تر که تر پژ هم االذهانی تقاق مقایسه با 

های تازیعی  رت  بر تحلال ت ربی از عنبه تثکادتر یج تاتند. تر نتا ه ای  مکتب با  «عانی»
 (. Ibid: 3ن ات یافت ) و محر مات ماتی   ع دتث مرباط به و اعت اعی

 یژ  تحلال ا  از آنوامی   (   به1901 ،1897سنت فرانسای بر اسا  ن ریات ت رکام )
  بر اه اتی که ا  به خصایص نهاتهوا   ،شناختی خاتک ی عناان تباا  عامعه هن اری( به )بی
ر کورتن   احسوا    فکو  ،ع عی ع ول کورتن   های تسته )را  «حقایق اعت اعی»عناان ن ات  به

  معرفوی قواانا  عدیود     1970کرتن( قاسل بات بنا شد. به تنبوال باکواری ر  بوه افو ایم تر     
مههاد  رت اعت واعی تر فرانسوه بهبوات یافوت. تر این وا بور        ،1980های اعت اعی تر  ک  

شد: ما ان فر پاشوی اعت واعی   نواتاانی تر حهوا ر ابوط       تثکادمعنای اعت اعی و فرهننی  
 (. Ibid: 3ی )اعت اع

تهود کوه    زموانی ر  موی  اغلب  رت اعت اعی به لحاظ ن ری به چهار بعد اشار  تارت   
من وار   بهتعری  از ای  ابعات تچار محر مات شد  باشد. ای   بعد ار ه  مان تر چند  فرت به

اگور ا    ،عناان فقار تر ن ر گرفته شوات  ت ای  مههامی نسبت به فقر است. فرت م ک  است به
ای برای به تست آ رتن حداقل ضور ریات تر عامعوه خوات باشود       ار مدا د فاقد  ساله به
(Ibid: 4پس به عبارتی .)،  رت اعت اعی  ضعاتی است که تر آن از ن ر م ارکت اعت اعی 

  یکپارچنی هن اری ) رت فرهننی و اعت اعی(   نا  تر حاز  ماتی   تسترسی به حقواق   
  رت اقتصاتی و ساختاری( نقصان   محر مات  عات تاشته باشد. اعت اعی ع امی )

( 2011 رت اعت اعی تر ای  پژ هم با استهات  از سون ه تثیادشود  هواف    ر مو  )    
 ،بععود م وارکت اعت واعی    چهوار گایوه   تر قالوب    24مارت سن م قرار گرفته کوه شوامل   

  نا  بور اسوا   او      تسترسی به حقاق اعت اعی   محر مات ماتی ،یکپارچنی هن اری
 لاکرت ع لااتی شد  است.  
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ع عوی   مبتنوی    ،تا  لبانه ،فرآیندی آگاهانه ،م ارکت اعت اعی :م ارکت اعت اعی
هوا     گر   ،هاعناان فعالاتی اعت اعی تر قالب ان    که بهاست بر برنامه   اهداف م خص 

تهود.   قرار موی  تثیارهای محلی   غارت لتی تحقق پادا کرت    فرایند تاسعه را تحت  سازمان
 شات: می تثکادهای زیر  تر ای  تعری  ع اماً بر مؤلهه

عضووایت سووات  تر   ،شووهر   ر سووتا    شوورکت تر امووار محلووه  ،هووای اراتی فعالاووت
هوا   سوهام شودن مورتد تر ایو        شغلی   فعالات تر ایو  سوازمان   ،خاریه ،های محلی ان   
 (. 109-110: 1388 ،ها )رضایی گاری تص ام

م وارکت اعت واعی عبوارت اسوت از تاشوت  ارتبواط        ،  اما بنا بر ن ر هاف    ر مو  
ان واد متواالی    ،هوا  هوا   ان  و    عضوایت تر باشونا    ،ت سوتان   آشونایان   ،متاالی با بستنان

هوای تا  لبانوه    خواص بوه ه ورا  تینوران تر خوار  از منو ل   ان واد فعالاوت        هوای   فعالات
(Vrooman & Hoff, 2013: 41به باانی تینر .)،   م ارکت اعت اعی ناکافی بدی  معنی اسوت

که تاانایی آنها برای حها چنودی   ای  گانه به ؛های اعت اعی محد تی تارند که افرات شبکه
 (. Ibid: 4شان پایا  است ) یرابطه با تینران   تعامل اعت اع
 وارت زیور ع لاواتی شود       هایی بوه  گایه   با پرسم شمبععد م ارکت اعت اعی تر 

 است:
 تاانم با برخی افرات به خابی  حبت کنم.   . تر تعامالت اعت اعی م  می1
 تهد.  ها تر زندگی احسا  من  ی   تنها باتن بهم تست می . خالی  قت2
 کنند.   اً تر زندگی   تر مااعه با م کالت مرا ترک می. بعضی از افرات  اقع3
 اد تارد.  . م  تر زندگی ر زمر  ارتباط خابی با خاناات 4
 های  رزشی عالقه تارد.  . م  به عضایت تر باشنا 5
 بخم است.   سااری با تینران برایم لات ر ی یا ت چرخه . پاات 6

یوا ما انوی اسوت کوه بوا آن رفتوار        معاوار  ،قاعود   ،رفتوار  ،هن وار  :یکپارچنی هن اری
رفتواری اسوت    ،شات. هر رفتاری که بوا آن تطباوق کنود    اعت اعی افرات تر عامعه سن اد  می

شوات. هن وار از مهواهام     نابهن وار تلقوی موی    ،بهن ار   اگر نسبت به آن انحراف تاشته باشود 
هور   ،عبوارتی ر ت. بوه   شناسی محسا  شد    از مباح  ا لی آن به ش ار موی  اساسی عامعه

ناع ضابطه رفتواری اسوت کوه از ن ور اعت واعی متضو   ارزشوی مثبوت اسوت. هن ارهوای           
های اعت اعی قرار تارنود   بوا رعایوت     رفتارهای معانی هستند که بر اسا  ارزش ،اعت اعی

 (. 167: 1369 ،گهر کند )نا  کرتن آنها عامعه انت اد پادا می
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هوای   عنواان ه سوایی بوا ارزش    یکپارچنی هن اری به ،بنابرای  به ن ر هاف    ر م 
مرک ی   هن ارهای مرتبط با شهر ندی اعت واعی فعوال تعریو  شود  اسوت. یکپوارچنی       

هوای   رعایوت اسوتاندارتها   ارزش   ،بوه عبوارتی     هن اری ی  مههاد بساار انت اعوی اسوت  
 (. Vrooman & Hoff, 2011عامعه را گایند )

  ارت زیر ع لااتی شد  است: گایه   به شمبععد یکپارچنی هن اری با 
 ای برای ان اد آنها تارد.   کنند  اد تالیل قان  . م  تر با تر کارهای زندگی ر زمر 1
 تهم.   . م  گاهی ا قات بعضی کارها را برای ه ساینانم ان اد می2
 تهم.   را تر سطل مخصاص خات قرار می  هر ناع زباله ،عناان ی   ظاهه . م  به3
 تاان پال ترآ رت.  تنها از  ریق کار می ،به ن ر م  .4
 کنم.   قانان را نقض می ،. م  تنها زمانی که  اقعا گرفتار هستم5
 عناان ی  اهداءکنند  عضا یبت ناد کنم.   م  حاضرد به ،. اگر شرایطی پام بااید6

قاعود  یوا م  اعوه     ،من وار از حقواق اعت واعی )عانوی(     :تسترسی به حقاق اعت اعی
ر ت   تر قبال ضو انت اعرایوی کوه     کار می قااعدی است که تر مارت افرات یا اعت اعات به

بوه  تر تضات است.  «حقاق شخصی»ای با  باید مارت ا اعت مرتد قرار گارت   تا انداز  ،تارت
حقواق عانوی یوا    اموا   ،که تر حقاق شخصی سخ  از اختاار   آزاتی فورتی اسوت  ای  تلال 

   است.  اعت اعی اساساً تکلا
عنواان حوق    تاانود بوه   تسترسی به حقاق اساسوی اعت واعی موی    ،از ن ر هاف    ر م 

 ،مسک    آموازش   پور رش   ه چنوا  حوق برخوارتاری از یو  محواط امو          ،بهداشت
 (. Ibid: 53 ار مسا ی تر ن ر گرفته شات ) تسترسی به کسب   کار   خدمات اعت اعی به

هوایی کوه تر زیور      وارت پرسوم     بوه   گایه شمبععد تسترسی به حقاق اعت اعی با 
 آمد  ع لاالتی شد  است:

 اد.   . برای تریافت با ه خدمات ترمانی پ شکی یا تندانپ شکی به م کل برخارت 1
 ها تر زندگی ر زمر  با هم سازگاری تاریم.   . ما ه سایه2
 . م  از کاهات من لم راضی هستم.  3
 شات.   تیر اقداد می  های محله . نسبت به تع ار   ننهداری خاابان4
 زا از ن ر عرد   عنایت است.  های آساب . محله ما یکی از محله5
 باید پال با تری بپرتازد.  ،. برای تریافت خدمات آمازشی بهتر6

محر ماوت مواتی اسوت.     ،بععد ن ری چهارد   نهایی از  رت اعت اعی :محر مات ماتی
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محر د باتن از امکانوات اقتصواتی موارت ناواز بورای      محر مات ماتی یعنی نبات تسترسی یا 
تاانود تر هور مکوانی   بورای هور       گاران زندگی که ای  امکانات مارت نااز نسبی بات    می

هوم اینکوه از خوار     شیء باشد   تااند هم خات تلال ای  محر مات میء متها ت باشد. شی
قعی مصورف اشوار  تارت. فورتی    به نبات  ا ،تح ال شد  باشد. محر مات ماتیفرت از آن به 

(. Vrooman & Hoff, 2013: 4با ترآمد کم به احت ال زیات بوه لحواظ مواتی محور د اسوت )     
ای  امر م ک  اسوت    محر مات ماتی زمانی که ک بات امکانات خاننی  عات تاشته باشد 

اس وایی(  تلای یان یا ماشا  لب ،عناان مثال علت نبات برخی از کاالهای بات اد م خص )به به
تاان بر تاانایی ر زانه بورای قورار تاتن    عناان مثال ن ی   نا  ای   اقعات که به ،م اهد  شات

تاان ی  ههته تر سال را به خوا ر   غاای گرد ر ی ما  متکی بات   یا اینکه ن ی  ی   عد 
کوار   های غارمنت ر  از های یابت   یا مااعهه با ه ینه افتاتگی یا م کل پرتاخت ه ینه عقب

 (. Vrooman & Hoff, 2011: 59تست ک اد )
هوای زیور ع لاواتی شود        وارت پرسوم   گایه   بوه  شمبععد محر مات ماتی نا  تر 

 است:
 . م  برای گرد کرتن من ل به انداز  کافی پال تارد. 1
 ها به انداز  کافی پال تارد.  . م  برای عضایت تر باشنا 2
 داز  کافی پال تارد. . م  برای  رف غاا تر بار ن به ان3
 های غارمنت ر  به انداز  کافی پال تارد.  . م  برای مااعهه با ه ینه4
 های نا به انداز  کافی پال تارد.  . م  برای خرید لبا 5
 به انداز  کافی پال تارد.  ،. م  هر ماق  که بخااهم به سهر بر د6

 روش پژوهش

که هودف تحقاوق    . ازآن اییاستپژ هم حاضر از ناع تا اهی تباانی   به ر ش پا ایم 
اسوت  هوای مختلو  مارتهوا     بوا مقایسوه تقاوق  یژگوی    ناسل آمدن به استنباط علّوی  پا ای ی 
( ای  تحقاق با استهات  از ای  ر ش عل ی به تنبال ی  استنباط علی 13  15: 1388 ،)ت ا 

 از ی  ن انه آماری است.  
ای  منطقه بوه     استشهر تهران  18کلاه ساکنان منطقه  ،عامعه آماری تر ای  پژ هم

براسوا  آخوری  سرشو اری نهوا         .لحاظ ع عات تر رتبه ش م شوهر تهوران قورار تارت   
که با اسوتهات  از  است نهر  411840تارای ع عاتی بالر برمنطقه ماکار  1390مسک  تر سال
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 آمد.  تست بهنهر  384ب ما فرمال کاکران ح م ن انه منتخ
. اسووتای  ای چندمرحلووه گاووری خاشووه ن انووه ،گاووری تر ایوو  پووژ هم  ر ش ن انووه

تهنود   گرتآ ری فهرسوت کواملی از عنصورهایی کوه ع عاوت را ت وکال موی       ازآن ایی که 
ع عاوت یو     ،استهات  شد. مثال آن« ای گاری خاشه ن انه»لاا از  ،نام ک  یا غارع لی بات

. تر ایو  تحقاوق ابتودا از محوالت     اسوت ک ار یا ت اد تان  ایان ک وار  ...  ایالت یا  ،شهر
 6کوه تر ایو  مرحلوه     ،گاری تصاتفی سات  به ع ل آ رتیم ی  ن انه 18گانه منطقه  شان ت 

شواتآبات   خلواج    ،آبات عنابی یافت ،شهاد رعایی ، لاعصر ش الی ،های فرت   محله به ناد
از  .از حریم منطقوه انتخوا  شودند    7   6عال   ت  ناحاه   به ،فار  ش الی از محد ت  ا لی

از شوانس برابور بورای انتخوا  شودن تر       ،کنود  ای زندگی موی  که هر کسی تر محله ییآن ا
ای  بار با اسوتهات  از تفترچوه راهن وای     ،بعد از انتخا  محالت ،ن انه نهایی برخارتار است

هوای هور    ای تصواتفی از بلواک   های محالت منتخب را تهاوه   ن انوه   شهری فهرست بلاک
ای از خاناارهوای هور بلواک منتخوب      سپس به شاا  تصاتفی به ن انوه  .کرتیمانتخا    محله

 تست یافتام.  
یم از تکنا  پرس ونامه  ها به پار ی از ر ش پا ا تر ای  تحقاق برای گرتآ ری تات 

های  رت اعت اعی از سن ه تثیادشود  هواف    شد  است. الزد به ذکر است که گایه استهات  
سواخته بوات  کوه        ر م  برگرفته شد    پرس نامه کاهات زندگی ناو  یو  سون ه محقوق    

کارشناسان   افورات متخصوص تر    ی تر تستر ها گایه ،برای سن م اعتبار  اری ای  ت 
ری ی شهر تهران قرار تات  شدند کوه از ایو  لحواظ هور      نه تر مرک  مطالعات   برنامهای  زما

 ت  پرس نامه مارت تثیاد قرار گرفتند.  
ابتودا آنهوا    ،ه چنا  برای تعاا  پایایی پرس نامه نهایی  رت اعت اعی   کاهات زندگی

ه آزموان ک وادیم   شهر تهران ب 18ای تر با  ساکنان منطقه  ن انه 50آزمان  را تر ی  پام
ضوریب پایوایی هور کوداد از      spssافو ار     سپس با استهات  از آزمان آلهای کر نبا  تر نورد 

 2ابعات  رت اعت اعی   کاهات زندگی را م وخص سواختام. نتوایج ایو  آزموان تر عود ل       
 آمد  است. 

 

 



 241     ... شناختي رابطه بين كيفيت زندگي و طرد اجتماعي بررسي جامعه

 ها . ضرایب پایایي گویه1جدول 

 ضریب پایایی  ها ابااد/ شاخص متییرها

 اجتماعیطرد 

 85/0 مشارکت اجتماعی

 93/0 یکپارچگی هنجاری

 95/0 دسترسی به حقا  اجتماعی

 88/0 محرومیت مادی

 کیفیت زندگی

 87/0 مسکن

 90/0 امکاناز و خدماز شهری

 79/0 ونقل شهری حمل

 83/0 امنیت و ایمنی

 76/0 ها تفریحاز و سرگرمی

 83/0 محیط زیست

 هشوهای پژ یافته
فرضاه تر ن ر گرفته شد  که برای تحلال هر ی  از آنهوا از ت  نواع    6تعدات  ،تر ای  بخم

تر ایو   به کار گرفته شود   های  آزمان پارامتری    ناپارامتری  استهات  شد  است. آزمان
کرامور   vانود کوه عبارتنود از: کوای اسوکاسر         تر سه سطح مارت استهات  قرار گرفته ،بخم

سوامرز بورای    dتواسا سوی کنودال       ،کندال تاسا بی ،گاما ،س ی و ترتابی برای سطح سن م ا
کوه   ،ای ای و فا وله   پارسوان بورای سوطح سون م فا وله      rسطح سن م ترتابی و ترتابوی    

 ترتاب تر ذیل آمد  است.  تاضاحات هر ی  از آنها به
  با  رضایت از  ضعات مسک     رت اعت اعی رابطه  عات تارت.   فرضیه اول:
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 ي شخصي از وضعيت مسکنمند رضایت. ميزان طرد اجتماعي پاسخگویان بر حسب 2جدول 
 كل باال متوسط پایين  طرد اجتماعي مسکن 

 پایین
21 
9/11% 

78 
1/44% 

78 
1/44% 

177 
100% 

 متاسط
14 
1/6% 

89 
39% 

125 
8/54% 

228 
100% 

 باال
1 
9/5% 

5 
4/29% 

11 
7/64% 

17 
100% 

 کل
36 
5/8% 

172 
8/40% 

214 
7/50% 

422 
100% 

 سطح ماناداری مقدار رزما  ناع رزما 

 ناپارامتریک

 226/0 گاما

 125/0 کندال تائا بی 007/0

d  130/0 سامرز 

 000/0 -429/0 پیرسا  r پارامتریک

ی منود  رضوایت نتایج مرباط بوه ماو ان  ورت اعت واعی پاسوخنایان بور حسوب         2تر عد ل 
تر  شوود  اسووت. نتووایج عوود ل حوواکی از ایوو  اسووت کووه تر   شخصووی از  ضووعات مسووک 

سوامرز   d(   ktb=125/0کنودال )  تواسا بوی   ،(g=226/0های ناپارامتری  شامل گاموا )  آزمان
(130/0=d رابطه معناتاری با  ت  متغار )( 007/0باال تر سطح=s عات تارت. ای  ارتباط را  )

  نبات ت ها ات   امکانات مناسوب   ،تاان به رضایت پایا  از بافت غالباً فرسات    بالطب  می
 18های ت لتی تر خصاص مسوک  تر سوطح منطقوه     باال باتن قا ت   اعار    نبات ح ایت

ضوریب ه بسوتنی پارسوان ناو  موارت        سواله  بوه پااند تات. ه چنا  معناتاری فرضاه م بار 
تهد رابطه با  ت  متغار منهی   معکا  بات  کوه تر سوطح    آزمان قرار گرفت که ن ان می

(000/0=s( با شدت   )429/0-=rکه نسبتاً متاسط است )،   شوات.   معناتاری رابطه تثیاود موی
 واعی  با  رضایت از  ضعات مسک     رت اعت تر د 95تاان گهت که به احت ال  پس می

ما ان  رت اعت واعی تر ماوان    ،رابطه  عات تارت. یعنی با اف ایم رضایت از  ضعات مسک 
 یابد   بالعکس.   کاهم می 18ساکنان منطقه 

با  رضایت از  ضعات امکانات   خدمات شهری    رت اعت اعی رابطوه   فرضیه دوم:
  عات تارت. 

 ي شخصي از وضعيت امکانات و خدمات شهريمند رضایت. ميزان طرد اجتماعي پاسخگویان بر حسب 3جدول 

 کل باال متاسط پایین طرد اجتماعی امکاناز   
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 و خدماز شهری 

 پایین
8 
8/11% 

29 
6/42% 

31 
6/45% 

68 
100% 

 متاسط
25 
7/8% 

124 
1/43% 

139 
3/48% 

288 
100% 

 باال
3 
5/4% 

19 
8/28% 

44 
7/66% 

66 
100% 

 کل
36 
5/8% 

172 
8/40% 

214 
7/50% 

422 
100% 

 سطح ماناداری مقدار رزما  ناع رزما  

 ناپارامتریک

 221/0 گاما

 116/0 کندال تائا بی 010/0

d  125/0 سامرز 

 000/0 -265/0 پیرسا  r  پارامتریک

هووای  تهوود. نتووایج آزمووان نحووا  ارتبوواط ت  متغاوور   آزمووان فرضوواه را ن ووان مووی 3عوود ل 
( d=125/0سوامرز )  d(   ktb=116/0بوی کنودال )   تواسا  ،(g=221/0ناپارامتری  شامل گاما )

  ماو ان  ورت     تهد که رابطه معناتاری ماان رضایت از امکانات   خودمات شوهری   ن ان می
توواان بووه پووایا  بوواتن رضووایت از  (. ایوو  معنوواتاری را موویs=010/0 عووات تارت ) اعت وواعی 

هات پوایا  کاالهوای مصورفی    مراک  فرهننی   هنری   کا ،تسترسی ناکافی به مراک  خرید
(   بوا  s=000/0تر سطح )  پاشاک  ...( ارعاع تات. ضریب ه بستنی پارسان نا  ،)خاراک
ای منهی   معکا  با  ت  متغار اسوت     تال بر رابطه ،( که ضعا  استr=-265/0شدت )

بوا   گهوت  تاان  می تر د 95ن ان از معناتاری رابطه تارت. پس به احت ال  ،به عبارت تینر
رضایت از  ضعات امکانات   خدمات شهری    رت اعت اعی رابطه معناتاری  عوات تارت.  

ما ان  رت اعت اعی تر ماان  ،یعنی با اف ایم رضایت از  ضعات امکانات   خدمات شهری
 یابد   بالعکس.   کاهم می 18ساکنان منطقه 

ت واعی رابطوه    نقل شهری    ورت اع  با  رضایت از  ضعات ساستم ح ل فرضیه سوم:
  عات تارت. 

 ونقل شهري ي شخصي از وضعيت حملمند رضایت. ميزان طرد اجتماعي پاسخگویان بر حسب 4جدول 

 طرد اجتماعی  
 ونقل شهری حمل

 کل باال متاسط پایین

 پایین
27 
9/10% 

107 
1/43% 

114 
46% 

248 
100% 

 162 93 60 9 متاسط
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6/5% 37% 4/57% 100% 

 باال
0 
0% 

5 
7/41% 

7 
3/58% 

12 
100% 

 کل
36 
5/8% 

172 
8/40% 

214 
7/50% 

422 
100% 

 سطح ماناداری مقدار  رزما  ناع رزما 

 ناپارامتریک

 228/0 گاما

 122/0 کندال تائا بی 007/0

d  129/0 سامرز 

 000/0 -226/0 پیرسا   r  پارامتریک

سوامرز   d(   ktb=122/0کنودال )  تواسا بوی   ،(g=228/0هوا ضورایب ه بسوتنی گاموا )     آزموان 
(129/0=d تر عد ل )ی مند رضایتمرباط به ما ان  رت اعت اعی پاسخنایان بر حسب  ،4

با  ت  متغار باال رابطه معناتاری تهد    ن ان می  نقل شهری است شخصی از  ضعات ح ل
اتن رضوایت از  تاان با تر به پوایا  بو   میخصاص (  عات تارت. تر ای  s=007/0تر سطح )

ارزان   با گن ایم باال چان متر    بی.آر.تی   ه چنوا    ،ک بات یا نبات  سایل نقلاه سری 
  ساله بهاشار  کرت. ه چنا  تر آزمانی که  18ر ها تر منطقه  ها   پاات  کاهات پایا  خاابان

منهوی  ی معکوا      ا معناتاری فرضاه فاق تر رابطه ،ضریب ه بستنی پارسان به ع ل آمد
 95شات. پس به احت ال  ( تثیاد میs=000/0( ضعا  است   تر سطح )r=-226/0به شدت )

 نقول شوهری    ورت اعت واعی رابطوه       تاان گهت با  رضایت از  ضوعات ح ول   می تر د
ما ان  ورت اعت واعی تر    ، نقل شهری  عات تارت. یعنی با اف ایم رضایت از  ضعات ح ل

 یابد   بالعکس.   کاهم می 18ماان ساکنان منطقه 

ها    رت اعت واعی رابطوه    با  رضایت از  ضعات تهریحات   سرگرمی فرضیه چهارم:
  عات تارت. 

 

 ها  ي شخصي از وضعيت تفریحات و سرگرميمند رضایت. ميزان طرد اجتماعي پاسخگویان بر حسب 5جدول 

 طرد اجتماعی 
 ها و سرگرمی تفریحاز

 کل باال متاسط پایین

 پایین
13 
7/9% 

57 
5/42% 

64 
8/47% 

134 
100% 

 متاسط
22 
3/8% 

112 
1/42% 

132 
6/49% 

266 
100% 
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 باال
1 
5/4% 

3 
6/13% 

18 
8/81% 

22 
100% 

 کل
36 
5/8% 

172 
8/40% 

214 
7/50% 

422 
100% 

 سطح ماناداری مقدار رزما  ناع رزما 

 ناپارامتریک

 146/0 گاما

 078/0 کندال تائا بی 092/0

 d   083/0 سامرز 

 000/0 -197/0 پیرسا   r  پارامتریک

ی شخصوی از  ضوعات   منود  رضوایت که نتایج ارتباط ت  متغار  رت اعت اعی    5تر عد ل 
گامووا   نتووایج سووه آزمووان ناپارامتریوو  شووامل  ،کنوود هووا را باووان مووی تهریحووات   سوورگرمی

(146/0=g)، تاسا بی ( 078/0کندال=ktb   )d ( 083/0سامرز=d  ن وان ) تهود کوه بوا  ت      موی
کوه بوا      ایو  فرضواه   ،(. بور ه وا  اسوا    s=092/0متغار باال تها ت معناتاری  عات ندارت )

رت   تر مقابل فرضاه  ،ها با  رت اعت اعی رابطه  عات تارت رضایت از تهریحات   سرگرمی
ری ( مارت تثیاد قرار گرفت. ای  بار نا  به  ساله ضریب ه بستنی پارسان معنواتا 0H هر )

ای معکوا    تهد با  ت  متغار باال رابطوه  فرضاه م بار مارت آزمان قرار گرفت که ن ان می
 عوات   ،( کوه ضوعا  اسوت   r=-197/0(   بوا شودت )  s=000/0  منهی است که تر سطح )

تاان گهت با  رضایت از  ضعات امکانات   خدمات شهری    ورت   تارت. پس تر این ا می
تارت. بودی  معنوی اسوت کوه بوا افو ایم ماو ان رضوایت از          اعت اعی رابطه معناتاری  عات

یابود   بوالعکس. پوس تر این وا      ما ان  ورت اعت واعی کواهم موی     ،ها تهریحات   سرگرمی
زیات بواتن  تاان به  ها را می شات. ای  ت گاننی تر نتایج آزمان ( تثیاد می1Hفرضاه خالف )

تور بواتن آزموان پارسوان      نا  تقاق   18فضای سب    پایا  باتن سطح تاق  مرتد تر منطقه 
 نسبت تات. 

: با  رضایت از  ضوعات امناوت   ای نوی    ورت اعت واعی رابطوه  عوات        فرضیه پنجم
 تارت. 

 ي شخصي از وضعيت امنيت و ایمني مند رضایت. ميزان طرد اجتماعي پاسخگویان بر حسب 6جدول 

 طرد اجتماعی  
 امنیت و ایمنی

 کل باال متاسط پایین

 پایین
17 
8/7% 

103 
5/47% 

97 
7/44% 

217 
100% 

 195 111 66 18 متاسط
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2/9% 8/33% 9/56% 100% 

 باال
1 
10% 

3 
30% 

6 
60% 

10 
100% 

 کل
36 
5/8% 

172 
8/40% 

214 
7/50% 

422 
100% 

 سطح ماناداری مقدار رزما  ناع رزما 

 ناپارامتریک

 178/0 گاما

 098/0 کندال تائا بی 035/0

 d  103/0 سامرز 

 000/0 -305/0 پیرسا   r  پارامتریک

ی شخصی از  ضوعات  مند رضایتما ان  رت اعت اعی پاسخنایان بر حسب  6عد ل 
هوای   تهد. نتایج ایو  عود ل حواکی از آن اسوت کوه تر آزموان       امنات   ای نی را ن ان می
( d=103/0سوامرز )  d(   ktb=098/0کنودال )  تواسا بوی   ،(g=178/0ناپارامتری  شامل گاما )

(  عات تارت. ه چنا  معناتاری فرضاه s=035/0رابطه معناتاری با  ت  متغار باال تر سطح )
تهود   ضریب ه بستنی پارسان نا  مارت آزمان قرار گرفوت کوه ن وان موی      ساله بهماکار 

( کوه معکوا    منهوی اسوت   بوا شودت       s=000/0رابطه معناتاری با  ت  متغار تر سوطح ) 
(305/0-=rکه نسبتاً متاسط است )، تاان گهوت   می تر د 95شات. پس به احت ال  تثیاد می

که با  رضایت از  ضوعات امناوت   ای نوی    ورت اعت واعی رابطوه  عوات تارت. یعنوی بوا          
 18ما ان  رت اعت اعی تر ماان سواکنان منطقوه    ،اف ایم رضایت از  ضعات امنات   ای نی

تلال پایا  بواتن رضوایت از    تاان به س. ای  معناتاری را مییابد   بالعک تهران نا  کاهم می
های  م اح ت ، عات باالی عرد   عنایت )اعتاات   ع لکرت ضعا  نار ی انت امی   امناتی

ای   بالیووای  باعووی  سوورقت  ...(   پووایا  بوواتن ای نووی تر برابوور تصوواتفات عووات  ،خاابووانی
   شات. تانست. بنابرای  فرضاه مربا ه تثیاد می

 با  رضایت از  ضعات محاط زیست    رت اعت اعی رابطه  عات تارت.   فرضیه ششم:

 ي شخصي از وضعيت محيط زیستمند رضایت. ميزان طرد اجتماعي پاسخگویان بر حسب 7جدول 

 طرد اجتماعی 
 محیط زیست

 کل باال متاسط پایین

 پایین
17 
7/10% 

65 
9/40% 

77 
4/48% 

159 
100% 

 متاسط
19 
4/7% 

104 
5/40% 

134 
1/52% 

257 
100% 

 باال
0 
0% 

3 
50% 

3 
50% 

6 
100% 
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 کل
36 
5/8% 

172 
8/40% 

214 
7/50% 

422 
100% 

 سطح ماناداری مقدار  رزما  ناع رزما 

 ناپارامتریک

 086/0 گاما

 046/0 کندال تائا بی 331/0

 d  049/0 سامرز 

 000/0 -202/0 پیرسا   r  پارامتریک

ی شخصوی از  منود  رضوایت که بااننر نحا  ارتبواط ت  متغاور  ورت اعت واعی        7تر عد ل 
کنودال   تواسا بوی   ،(g=086/0هوایی چوان گاموا )    آزموان  نتوایج   ، ضعات محاط زیست است

(046/0=ktb   )d  ( 049/0سامرز=dن ان می )      تهد که با  ت  متغاور بواال تهوا ت معنواتاری
کوه بوا  رضوایت از  ضوعات محواط        ایو  فرضواه   ،ه ا  اسا (. بر s=331/0 عات ندارت )

( مارت تثیاد قورار  0Hرت   تر مقابل فرضاه  هر ) ،زیست با  رت اعت اعی رابطه  عات تارت
ضریب ه بستنی پارسان معناتاری فرضاه م بار مارت آزموان قورار     ساله بهگرفت. سپس 

(   با s=000/0کا    منهی تر سطح )ای مع تهد با  ت  متغار باال رابطه گرفت که ن ان می
تواان گهوت کوه بوا        عوات تارت. پوس تر این وا موی     ،( که ضعا  استr=-202/0شدت )

رضایت از  ضعات محاط زیست    ورت اعت واعی رابطوه معنواتاری  عوات تارت. یعنوی بوا        
 18ما ان  رت اعت اعی تر ماوان سواکنان منطقوه     ،اف ایم رضایت از  ضعات محاط زیست

بایوود گهووت اگرچووه از ن وور کاهاووت آ   خصوواص یابوود   بووالعکس. تر ایوو   موویکوواهم 
از ها رضایت تر سطح پایانی قورار تارت  لوی    ها   ن افت خاابان آ ری زباله ع   ،آشامادنی

تلاول  عوات فضوای     تر ت  مارت آلاتگی هاا   آلاتگی  اتی ای  رضایت بوه آن ایی که 
) سعت   گسترتگی( منطقه بوه سوطح بواالتری     های ک ا رزی(   باز باتن سب  زیات )زما 

نتا ه ایو  آزموان را بوا ت گواننی ه ورا        ،تر باتن آزمان پارسان یابد   نا  تقاق ارتقاء می
 گارت.   کرت  است. پس تر این ا فرضاه مربا ه مارت تثیاد قرار می

 رابطه آماری بين کيفيت زندگی با طرد اجتماعی

 ي شخصي از كيفيت زندگيمند رضایتخگویان بر حسب . ميزان طرد اجتماعي پاس8جدول 

 طرد اجتماعی  
 کیفیت زندگی

 کل باال متاسط پایین

 پایین
22 
2/11% 

99 
3/50% 

76 
6/38% 

197 
100% 

 195 119 62 14 متاسط
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2/7% 8/31% 61% 100% 

 باال
0 
0% 

11 
7/36% 

19 
3/63% 

30 
100% 

 کل
36 
5/8% 

172 
8/40% 

214 
7/50% 

422 
100% 

 سطح ماناداری مقدار  رزما 

 ناپارامتریک

 363/0 گاما

000/0 
 210/0 کندال تائا بی

 d 211/0 سامرز 

 -389/0 پیرسا  r  پارامتریک

ی منود  رضوایت نتایج مربواط بوه ماو ان  ورت اعت واعی پاسوخنایان بور حسوب          ،8تر عد ل 
تر  شود  اسوت. چنانکوه     18 ار کلی تر بوا  سواکنا  منطقوه     شخصی از کاهات زندگی به

امکانوات   ،بععد مسوک   شمکاهات زندگی ی  متغار کلی مت کل از  ،هم عناان شد تر پام
امناوت   ای نوی   محواط     ،هوا  تهریحوات   سورگرمی   ، نقول شوهری   ح ول  ،  خدمات شهری

های ناپارامتری  که شامل  زیست است. نتایج عد ل فاق بااننر ای  است که چه تر آزمان
شوات   چوه آزموان     ( موی d=211/0سامرز ) d(   ktb=210/0کندال ) تاسا بی ،(g=363/0گاما )

 عوات   (s=000/0رابطه معناتاری با  ت  متغار باال تر سوطح )  ،پارامتری  ه بستنی پارسان
 وارت   ( کوه بوه  r=-389/0تارت. ای  ه بستنی تر ضریب پارسان با شودتی نسوبتاً متاسوط )   

تواان گهوت کوه متغاور      کنود. بنوابرای  موی    معناتاری رابطه را تثیاد موی  ،منهی   معکا  بات 
 ،تر تباا  ما ان  رت اعت اعی است. به عبوارت بهتور   یرضایت از کاهات زندگی عامل مؤیر

از ما ان  رت اعت اعی تر ماان سواکنان   ،ایت از کاهات زندگی اف ایم یابدهر چه ما ان رض
 شهر تهران کاسته خااهد شد.  18منطقه 

 گيری نتيجهبندی و  جمع

ن انوه    بررسوی   سون م ماو ان  ورت اعت واعی تر محواط شوهری بوات          ،مقالوه هدف ای  
. بورای  هستندهر تهران ش 18ساکنان منطقه  ،ها انتخا  شد مارتی که برای سن م ای  ساز 

( 2011از مودل مههوامی هواف    ر مو  )     ،عنواان متغاور  ابسوته    به ،سن م  رت اعت اعی
تسترسوی بوه    ،یکپوارچنی هن واری   ،استهات  شد  که شامل چهار بععود م وارکت اعت واعی   

تر  ،تهود  هوای تحقاوق ن وان موی     حقاق اعت اعی   محر مات ماتی است. ه چنان که تات 
( را 7/50لحاظ  ضعات  رت اعت اعی بام از نا ی از ساکنان  ورت اعت واعی )  از  18منطقه 

از  8/40  تر حود ت   هسوتند هوای بواالی  ورت اعت واعی      یعنی تارای ماو ان  ؛اند ت ربه کرت 
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تر ود از   91 وار کلوی تر حود ت     لحاظ  رت اعت اعی تر  ضعات متاسط قرار تارنود. بوه  
تارند. تر با  ابعوات   تر  ضعات متاسط به باال قرار منطقه از لحاظ  رت اعت اعیای  ساکنان 

 واری   بوه است؛ بعد محر مات ماتی از فرا انی با تری تر منطقه برخارتار  ، رت اعت اعی
که ن تی  به نا ی از ساکنان منطقه از لحاظ محر مات ماتی تر سطح باالیی قورار تارنود.   

. فورتی  استهاانه تر ماان عامعه هدف های ترآمد کم ما ما ان ،نکته قابل تاعه تر ای  بعد
  قودرت ک توری بورای خریود     است با ترآمد کم به احت ال زیات به لحاظ ماتی نا  ضعا  

کنود. اموا از لحواظ     تر عامعه فراهم میا  له زمانه را برای  رت اعت اعی ئکه ه ا  مس ،تارت
 ،ت اعت واعی عنواان ابعوات تینور  ور     بوه  ، ضعات م ارکت اعت اعی   یکپارچنی هن واری 

گایند. یعنوی   ها چا  تینری تر ای  بار  می منطقه از  ضعات متها تی برخارتار بات    تات 
تر د ساکنان منطقه ت ایل به م وارکت تر اموار اعت واعی تارنود. تر ایو        8/67تر حد ت 

من وار از م وارکت    ،ایوم  هوا بوه آن اشوار  کورت      ه چنان که تر ع لااتی کرتن گایه ،زمانه
 ،آشونایان  ،ت سوتان  ،با وتر ارتبواط تاشوت  بوا بسوتنان      ،عی از تیدگا  هواف    رمو   اعت ا

های تا  لبانه است کوه ماانوه   مود تازیو       ها   ان اد فعالات ها   ان    عضایت تر باشنا 
 10تهود کوه تر حود ت     ها ه چنا  ن ان موی  گارند. تات  م ارکت تر سطح متاسط قرار می

بواالیی   از لحواظ م وارکت اعت واعی تارای م وارکت نسوبتاً     تر د از سواکنان ایو  منطقوه    
هووای مرکوو ی    عنوواان ه سووایی بووا ارزش کووه بووه ،. تر بعوود یکپووارچنی هن وواریهسووتند

هوا تال   تات  ،هن ارهای مرتبط با شهر ندی فعال تر ای  تحقاق مارت تاعه قرار گرفته است
ی  تر حوالی اسوت کوه تر    تر د تر ماان عامعه هدف تارت. ا 8/53بر یکپارچنی هن اری 

های پایا  یکپارچنی هن اری بوات    تنهوا    تر د از عامعه هدف تارای ما ان 3/30حد ت 
. تر زمانوه  هسوتند های بواالی یکپوارچنی اعت واعی     تر د از ساکنان منطقه  اعد ما ان 15

د باش های کم باالی ای  حقاق تر ماان ساکنان منطقه می ما ان ،تسترسی به حقاق اعت اعی
 اند.  تر د از ساکنان منطقه به آن اشار  کرت  8که تنها تر حد ت 

ی شخصوی را تر زمانوه مواارتی    منود  رضوایت تر ارتباط با متغار کاهاوت زنودگی کوه    
تهریحوات     ، نقول شوهری   ح ول  ،امکانوات   خودمات شوهری    ،ه چان  ضوعات مسوک   

هوای   ها تال بور ماو ان   با تر تات  ،امنات   ای نی   محاط زیست بررسی کرتیم ،ها سرگرمی
 ،خودمات شوهری   ،. یعنی تر زمانه مسوک  باتندی تر با  ساکنان منطقه مند رضایتمتاسط 

انود کوه تارای    ها   محاط زیست با تر عامعوه هودف موا اشوار  کورت       تهریحات   سرگرمی
ای نوی   ی از  ضعات امنات  مند رضایت. اما تر زمانه هستندرضایت متاسطی تر ای  ماارت 
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تر ود از   8/58کنود. تر حود ت       ضعات ح ل   نقل شهری ماعرا شکل تینری پادا می
ایو    ،اند که رضایت پایانی از  ضعات ح ل   نقول منطقوه تارنود    ساکنان منطقه اشار  کرت 

تر د رضایت باالیی از  ضعات ح ول   نقول منطقوه     8/2تر حالی است که تنها تر حد ت 
با وتر سواکنان منطقوه یعنوی تر      ،ی از  ضعات امنات   ای نیمند ضایتراند. تر زمانه  تاشته

 2انود   تنهوا تر حود ت     تر د از  ضعات امنات   ای نی منطقوه ناراضوی بوات     4/50حد ت 
متغاور  م  اع اند که از  ضعات امنات   ای نی منطقه رضایت تارند. تر  تر د اظهار کرت 

 ضوعات مطلوابی تر    ،ال بوه تسوت آمود    هوای بوا   کاهات زندگی که از ع   خرت  شاخص
هوای کاهاوت زنودگی اظهوار      تر ود از خورت  شواخص    7یعنی تنها تر حد ت ؛منطقه نداشته

ی منود  رضوایت تر د از سواکنا  منطقوه    93اند. تر حالی که تر حد ت  ی کرت مند رضایت
 اند.   های کاهات زندگی تاشته متاسط به پایانی را از  ضعات خرت  شاخص

 های تحقاق تال بر ارتباط با  کاهات زندگی    رت اعت اعی تر کل تات  ،عانی ازن ر
هوای   ماو ان بوا   تواان بوه ایو  مسوئله اشوار  کورت کوه         . یعنوی موی  اسوت ای  عامعوه آمواری   

های کاهات زندگی   ابعات  رت اعت اعی رابطه  عوات تارت.   مندی از خرت  شاخص رضایت
م ووارکت  ،هووای محر ماووت موواتی اظ ماوو انتهووران از لحوو 18سوواکنان منطقووه بووه تعباووری، 

یکپارچنی اعت اعی   تسترسی به حقاق اعت واعی هور چوه تر  ضوعات پوایانی       ،اعت اعی
از ابعوات کاهاوت زنودگی    آنهوا  منودی   خات را بور ر ی رضوایت   تثیارای  مسئله  ،قرار بنارند

 نسوبت  بهای  مسئله    غنا بخ اد خااهد گااشت. ازن رعل ی ای  پژ هم اتباات ماضاع را
 تسوت  بوه بازن ایی کرت  است. ه چنا  باتاعه به ا العوات   مغهال ترتحقاقات اعت اعی را

 افو ایم شوناخت     نقوم ایو  پوژ هم تر    ،ر ی آنهوا  های آماری بور  ان اد آزمان آمد   
 شات.   تانم عل ی نسبت به ماضاع ر ش  می

 پيشنهادات

زهوا   ک باتهوای م وهات تر کاهاوت     توری  ناا  تر این ا سعی شود  اسوت بوه برخوی از مهوم     
ساز  رت اعت اعی تر ایو  منطقوه را فوراهم آ رت      تهران که زمانه 18زندگی ساکنا  منطقه 

 است اشار  شات:
آمازشی    رزشی تر عهت گسترش هر چوه با وتر    ،تاسعه   ای ات مراک  فرهننی .1

سورای   ه چوان  ،تهوران  18های اعت اعی   فرهننی تر منطقوه   م ارکت تر فعالات
 محالت.  
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ت هاو    ناسوازی نا گوان اتاباسورانی تاخول شوهری   گسوترش خطواط          ،تقایت .2
ه چوان متور       ،تهوران  18ارزان   با گن وایم بواال تر منطقوه     ، سایل نقلاه سری 

 بی.آر.تی.  
تقایت ع لکرت نار های انت امی تر عهت توثما  آسوایم   امناوت با وتر سواکنا        .3

 . 18منطقه 
ها   ه چنا  اختصواص با وتر      ها   گارگا سازی را  کاهات   ای  ک   به بهبات  .4

من وار ناسوازی بافوت مسوکانی   ناو  بواال        های ت لتی به مناب    اعتبارات   ح ایت
 . 18برتن کاهات آ  آشامادنی   ن افت بهداشت محاط تر منطقه 
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