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 چکیده

مرکزي شهرستان شهریار در پیرامون شهر تهران پذیري در روستاهاي بخش هدف این پژوهش، بررسی کیفیت زندگی و زیست
پذیري از کیفیت زندگی به اي که براي سنجش زیستگونههاي مشترکی دارد بهپذیري ابعاد و شاخصاست، کیفیت زندگی با زیست

ن محور است. شود. مسیر تحقیق نیز مبتنی بر کیفیت زندگی مکاپذیري استفاده میعنوان یک رویکرد رایج در مبحث سنجش زیست
نفر  363اي، روش پیمایشی است. و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه را کتابخانه روش گردآوري اطالعات، عالوه بر مطالعات 

   تشکیل دادند و واحد تحلیل خانواده و، از آن میان، سرپرستان خانواده تعیین شدند. براي انتخاب روستاها با استفاده از روش 
گیري تصادفی، هفت روستا انتخاب شد. سرانجام، با استفاده از روش تخصیص ندي، روستاها و سپس، با استفاده از روش نمونهبطبقه

ها معلوم شد. ابعاد سۀ گانۀ اقتصادي (اشتغال و درآمد، مسکن، حمل و نقل، امکانات زیرساختی متناسب، سهم هر روستا از پرسشنامه
و سالمت، همبستگی و مشارکت اجتماعی، پیوستگی و تعلق مکانی، امنیت فردي و اجتماعی) و  و آموزشی)، اجتماعی (بهداشت

تک   Tزیست محیطی (کیفیت محل از لحاظ عدم وجود آلودگی) این روستاها بررسی شد. براي پاسخگویی به سؤاالت از آزمون
پذیري در روستاهاي در سطح نازلی یت زندگی و زیست. نتایج حاکی از آن است که سطح کیفاست اي و خی دو استفاده شدهنمونه

پذیري را در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی، به صورت معناداري، قرار دارند و افراد میزان کیفیت زندگی و زیست
روستاهاي واقع در منطقۀ تحقیق وجود پذیري و کیفیت زندگی در کنند. تفاوت معناداري نیز از نظر میزان زیستپایین ارزیابی می
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 مقدمه
نیم  در افزایش چشمگیر مهاجرت از روستا به شهر همپاي

پذیرندة مهاجر هستند. مهاجرینی قرن اخیر، برخی روستاها خود
رو به سبب که توانایی مالی زندگی در شهرها را ندارند؛ از این

وجود زمین و مسکن ارزان قیمت و، همچنین، گسترش نسبی 
تاهاي شبکه حمل و نقل بین شهري و سهولت دسترسی، در روس

سرریزي جمعیت  گزینند. اینپیرامون شهرها سکنی می
پیامدهایی بردارد که یکی از آنها دگرگونی و تغییر در حاشیۀ 

مانند و نصیب نمیهاي بیونیگشهرهاست. روستاها از این دگر
محیطی و اقتصادي، زیست ـ تحوالتی در ساخت اجتماعی

هایی سکونتگاهگیري دهد و گاهی سبب شکلکالبدي آنها رخ می
      شود که ما آن را با روح روستایی اما احساس شهري می

نامیم که همانا ترکیب شهر و یا شهرنشینی روستایی می ـ روستا
و ادغام ساختارهاي اجتماعی شهري و روستایی در حاشیۀ مراکز 
شهري است. روستاهاي پیرامون شهري، از نظر اقتصادي و 

به عنوان  ـهستند و معموًال نه غالباً سیاسی، به شهرها وابسته 
شوند؛ چرا که نظر گرفته می شهرهاي خوابگاهی هم در
و شهرهاي بزرگ  ... به کالن شهرها مهاجرینی که به قصد شغل و

اند، به سبب ناتوانی در تهیۀ مسکن، به ناچار در پیرامون آمده
  .گزینندتر هستند، سکنی میشهرها، که ارزان
هایی هستند پیرامون شهري، در واقع، سکونتگاهروستاهاي 

که از یک سو، به سبب نزدیکی با شهر از بعضی مزایا و خدمات 
برند و از سویی دیگر، به دلیل همین نزدیکی، با بهره می

مشکالتی روبرو هستند که بر کیفیت زندگی و زیستشان تأثیر 
رپذیري، ها و روستاهاي خوابگاهی، مهاجگذارد. توسعۀ شهركمی

نامشخص بودن مرز شهر و روستا، آمیختگی اجتماعی و قومیتی 
ها هاي روستاهاي پیرامون شهري هستند و از محدودیتاز ویژگی

توان به خطرات کالبدي مربوط به سکونت در و مشکالت آنها می
مساکن نامناسب و ناامن، نبود حداقل بهداشت محیط، محرومیت 

سهیالت زیربنایی و کیفیت نازل زندگی از انواع خدمات رفاهی و ت
     ن اشاره کرد؛ چرا که اجتماع پذیري پاییو سطح زیست

 پذیر، اجتماعی است که مسکن مناسب، خدمات و زیست
هاي حمل و نقل کافی، آموزش و هاي اجتماعی و گزینهحمایت

تنّوع فرهنگی را فراهم آورد. این شرایط، در مجموع، استقالل 
 آوردارکت مدنی و اجتماعی ساکنان را فراهم میفردي و مش

)AARP ،P2: 2005(.  ت، متأثر ازت زندگی نیز، به شدکیفی
دهندة آن، با توجه ها و عوامل تشکیلزمان و مکان است و مؤلفه

به دورة زمانی و مکان جغرافیایی، فرق خواهند کرد. در این میان، 
به عوامل زیادي هاي روستایی کیفیت زندگی مردم و مکان

وابسته است: میزان در دسترس بودن مشاغل با دستمزد مناسب، 
چون آموزش، بهداشت، سالمت،  دسترسی به خدمات مهمی

محیط طبیعی، امنیت. این در حالی است که مردم شهر نیز، به 
یک اندازه، به این نیازها وابسته هستند؛ اما مقیاس کوچک و 

ایی، نبود تنوع شغل و درآمد هاي روستتراکم اندك سکونتگاه

    کافی در بخش کشاورزي فاصله و دوري از سایر مراکز 
نقل  هاي مناسب و سیستم حمل وگاهی، عدم وجود راهسکونت

هاي ضروري براي احیاي کیفیت زندگی کارآمد، اجراي سیاست
 ). Bullock، p22 :2014( کندتر میروستایی را پیچیده

رهاي در حال توسعه با رشد فزایندة در سه دهۀ گذشته، کشو
اند. اغلب این رشد جمعیت شهري در جمعیت شهري مواجه بوده

است. تحوالت  حاشیۀ کالنشهرها و شهرهاي بزرگ اتفاق افتاده
دهد که در سه جمعیتی منطقه کالنشهري تهران نیز نشان می

برابر و جمعیت  2/3دهۀ گذشته جمعیت شهر تهران تنها 
است؛ یعنی  برابر شده 8/7قه کالنشهري تهران پیرامونی منط

بخش عمده اضافه جمعیت منطقۀ کالنشهري تهران در مناطق 
رسد عواملی چون گرانی اند. به نظر میپیرامونی آن ساکن شده

قیمت زمین و مسکن در نقاط شهري و فقدان ساز و کارهاي 
، ویژه در امر ساخت و سازنظارتی مشخص در مناطق روستایی، به

زاده، (متوسلی، اسماعیل است در رشد مناطق روستایی مؤثر بوده
). تهران نیز، به عنوان یک مادرشهر ملی، با ورود 66: 1385

روزافزون مهاجران مواجه است و این قبیل نواحی روستایی اطراف 
اي تکمیلی براي کارکردهاي تهران، مادرشهر، به عنوان عرصه
 شود. ی شهر را پذیرا میخوابگاه ـ بخشی از نقش سکونتی

گیري و گسترش این روستاها در اطراف تهران پدیدهاي شکل
ریزي بوده است. جذب جمعیت خودجوش و فاقد هرگونه برنامه

در این روستاها نه از طریق تمرکززدایی از کالن شهر تهران، بلکه 
از طریق جذب جمعیت مهاجرین عمدتاً روستایی از سایر نواحی 

مدت امکان سکونت در تهران را دست کم در کوتاهکشور، که 
گیري و گسترش روستاهاي است. بنابراین، شکل ندارند، اجرا شده

ر تهران را کاهش مذکور در اطراف تهران نه تنها فشار جمعیتی ب
 .مستقیم، آن را افزایش نیز داده استنداده بلکه، غیر

 خوابگاهی در ـدر مجموع، گسترش کارکردهاي سکونتی 
نواحی روستایی جنوب شرق، جنوب و جنوب غرب تهران سبب 

اقتصادي و کالبدي شده  ـهاي عمیق اجتماعی بروز دگرگونی
اي به این تحوالت بنگریم، پیامدهاي است. اگر با نگرش مسئله

مانند تغییر کاربري اراضی کشاورزي، آلودگی محیط  ـمنفی 
ایجاد مشکل  زیست، افزایش قیمت زمین و مسکن و، در نتیجه،

هاي کشاورزي و دامیو، براي روستائیان بومی، رکود فعالیت
در این  ـهمچنین، تضادهاي اجتماعی و فرهنگی در روستاها 

 ).91: 1381شود. (رضوانی، تحوالت مشاهده می
شهرستان شهریار، سومین شهر مهاجرپذیر بعد از تهران و 
کرج، به سبب مجاورت با تهران و، همچنین، به سبب وجود 

هاي کشاورزي، صنعتی و ساختمانی جاذب جمعیت فعالیت
جویاي کار، به خصوص کارگران ساده، است. مهاجران شهرستان 

اند که این وضعیت نقاط روستایی ساکن شدهشهریار بیشتر در 
دهندة جاذبۀ بیشتر نقاط روستایی شهرستان براي مهاجرین نشان

به دالیل مختلف، از جمله سهولت تأمین زمین و مسکن و فقدان 
هايهاي ساخت و ساز در نقاط روستایی، در طی سالمحدودیت



51   )1392(سال اول، شماره سوم، تابستانریزي کالبدي ـ فضایی برنامه  

نشدة ریزي است، این موارد، سبب تغییر برنامه گذشته بوده
... گردیده است و  کاربري اراضی، کمبودهاي شدید خدماتی و

روستاهاي آن را با آمیختگی اجتماعی و قومیتی، سکونت در 
 مساکن نامناسب و ناامن، فقدان بهداشت محیطی الزم و کافی و

است. در نتیجه، این روستاها با کیفیت نازل  ... مواجه ساخته
مواجه هستند. در این میان  پذیري پایینیزیست زندگی و سطح

نیز فضاهاي روستایی بخش شرقی شهرستان، به واسطۀ نزدیکی 
خدماتی و تولیدي مستقر در  هايبه تهران و کرج و بخش

ساوه، جاذب بیشترین  ـ قزوین و تهران ـ محورهاي تهران
است. جمعیت  جمعیت مهاجر در طی ده سال گذشته بوده

طور به 1385ـ  تا  1375 ـ شهرستان شهریار در طی ده سال
درصد رشد داشته است و این رشد در طی  43/7متوسط، ساالنه 

درصد کاهش یافته است. به  15/4، به 1390تا  1385هاي سال
هر سال  ـ 1390تا  1375 ـطور متوسط، در طی پانزده سال 

 ت.اس درصد بوده 32/6جمعیت، شاهد رشدي معادل 
شینه پژوهش کیفیت در باب شناخت ادبیات نظري و پی

  پیچیده و چندبعدي است که تحت تأثیر  زندگی، مفهومی
هاي فردي و اجتماعی قرار هایی چون زمان و مکان، ارزشمؤلفه

هاي مختلف رو ، معانی گوناگونی براي افراد و گروهدارد و ، ازاین
پذیري بر آن مترتب است. برخی آن را به عنوان قابلیت زیست

اي براي میزان جذابیت و ی دیگر به عنوان اندازهیک ناحیه، برخ
برخی به عنوان رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی، 

 Emley( دانمندي و مواردي از این دست تعبیر کردهرضایت
and menon, 2007  ،1387:37به نقل از رضوانی و همکاران.( 

پذیر، اجتماعی است که در آن هر یک از اجتماع زیست
شهروندان، در همۀ سنین، قادر به مستقل ماندن و لذت بردن از 

پذیر توجه را کیفیت زندگی باالیی هستند. مفهوم اجتماع زیست
هاي جسمانی، اجتماعی هایی جلب میکند که زیرساختبه روش

توانند به توانایی ساکنین مسن ها میو اقتصادي شهرها و شهرك
ودشان کمک کنند یا از آن براي ماندن در منازل و اجتماع خ

 Livable Community Indicators for( جلوگیري کنند
Sustainable Aging in Place ،2013: p2(. 

پذیري پیشینه پژوهش در سنجش کیفیت زندگی و زیست
 تحقیقات بسیاري است؛ از جمله، فرجی مالئی و همکارانش

ت زندگی در تحلیل ابعاد کیفی "اي تحت عنوان ) در مقاله1389(
هاي کیفیت ، به بررسی وضعیت شاخص"نواحی شهري ایران

زندگی با استفاده از روش موریس در نواحی مختلف شهري ایران 
اي با )، در مقاله1388( منصوریان و احمدي اند؛ رضوانی،پرداخته
ارتقاي روستاها به شهر و نقش آن در بهبود کیفیت ”عنوان 

(مطالعۀ موردي: شهرهاي فیروزآباد و زندگی ساکنان محلی 
به بررسی تاثیرات  “)هاي لرستان و کردستانصاحب در استان

ارتقاي روستاها به شهر بر کیفیت زندگی ساکنان محلی از طریق 
 اند؛ رضوانی و منصوریانهاي ذهنی پرداختهمطالعه شاخص

سنجش کیفیت زندگی: بررسی  ")، در مقالۀ خود به نام1387(

ها و ارائۀ مدل پیشنهادي براي نواحی ها، مدلیم، شاخصمفاه
، پس از بیان چارچوبی از تحقیقات انجام داده شده در "روستایی

هاي ساختاري کیفیت زمینۀ کیفیت زندگی، به بیان انواع مدل
زندگی پرداخته و سپس، براي سنجش کیفیت زندگی در نواحی 

پور و رشنودي معهروستایی، مدلی را پیشنهاد داده است؛ ج
بررسی نقش شهرهاي کوچک در توسعه ") در مقالۀ 1390(

مناطق روستایی پیرامون با تأکید بر کیفیت زندگی (مورد مطالعه: 
به بررسی نقش شهر  ")دهستان فیروزآباد شهرستان سلسله

فیروزآباد به عنوان یک کانون شهري کوچک در توسعۀ نواحی 
کیفیت زندگی در سنجش توسعۀ  روستایی پیرامون با تأکید بر

) در مقالۀ 2006اند؛ جان نیلسون و همکارانش (روستایی پرداخته
سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی در سنین پیري)،  "خود به نام

کنندة کیفیت زندگی و بررسی ارتباط به شناسایی عوامل تعیین
راد هاي فردي و اجتماعی در سطح جامعه در میان افآن با سرمایه

 .اندمسن در مناطق روستایی بنگالدش پرداخته
کیفیت زندگی ”) در پژوهشی با عنوان2009آوه و کوك (

به  “اجتماعی در بین ساکنان نواحی روستایی: یک مدل یکپارچه
بررسی رابطه بین رضایت از کیفیت مسکن، پیوستگی اجتماعی و 

 بینی رضایتهاي پیچیدة پیشرضایت اجتماعی و مکانیزم
اجتماعی در بین ساکنان نواحی روستایی پرداختند. نتایج این 

رضایت از  دهندة نقش مؤثر پیوستگی اجتماعی،مطالعه نشان
بینی رضایت اجتماعی است. همچنین سرمایۀ مسکن در پیش

ی و رضایت اجتماعی و، به مستقیم، بر پیوستگماعی، به طوراجت
 .ر استمستقیم، بر رضایت از مسکن تأثیرگذاطور غیر

رساله دکتري محمد امین خراسانی در دانشکدة جغرافیاي 
پذیري روستاهاي پیرامون تبیین زیست"دانشگاه تهران با عنوان 

ستان شهري با رویکرد کیفیت زندگی(مطالعه موردي شهر
پذیري روستاها به شمار ، اولین پژوهش در زمینۀ زیست")ورامین

پذیري و چون زیست آید. خراسانی در کنار بررسی مفاهیمیمی
نشینی، پیرامون شهر و کیفیت زندگی، به بررسی مفاهیم حومه

پردازد و، در نهایت، دست به ... می روستاهاي پیرامون شهري و
پذیري براي سنجش زیست بومیهاي مناسب و تدوین شاخص

پذیري گیرد که روستاها از نظر زیستزند. در پایان نتیجه میمی
در شرایط مناسبی قرار ندارند و ابعاد اقتصادي و اجتماعی 

پذیري روستاها در سطح متوسط و بعد زیست محیطی در زیست
) در کتاب 1390وضعیت نامطلوب قرار دارد. علیرضا بندرآباد (

هاي پذیر، از مبانی تا معانی در ابتدا خواستگاه اندیشهشهر زیست
کند و، سپس، به ادبیات موضوع نوین شهرسازي را بیان می

پردازد و پذیر، به تفصیل، مفصل میپذیري و شهر زیستزیست
هاي شهري پذیر با سایر نظریهوجوه افتراق و اشتراك شهر زیست

 هاي مفهومیبه مدل سازد و، از این طریق،معاصر را مشخص می
یابد و مدل پذیر دست میدهندة شهر زیستهاي تشکیلو مؤلفه

را در رابطه با مناطقی از شهر تهران مورد آزمایش و سنجش قرار 
هاي اجتماعشاخص"اي با عنوان ، مطالعه2013دهد؛ در سال می
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، اجتماع "پذیر براي مکان زندگی مناسب سالمندانزیست
هاي متنوعی از کند که گزینهتماعی تعریف میپذیر را اجزیست

کند؛ پذیر، مناسب و دیدارپذیر را فراهم میهاي دسترسیخانه
بنابراین، سالمندان مکانی را براي زندگی دارند. در ادامه، به بیان 

اي از پذیر طیف گستردهپردازد که اجتماع زیستاین مطلب می
مشارکت در زندگی هایی براي خدمات و پشتیبانی و فرصت

هاي بهداشتی، خدمات پشتیبانی، خدمات و همچون مراقبت
هاي عمومی، غذاي سالم و یکپارچگی اجتماعی را خرده فروشی

هاي مطالعۀ تجربی شاخص"اي با عنوان کند. در مقالهفراهم می
فانگ و  "محیطی شهري براي چین،پذیري زیستزیست

ا ذکر این نکته که ب(FANG and et al, 2010)  همکارانش
کنند و درصد از مردم در شهرها زندگی می 50امروزه بیش از 

میلیارد  6به دو سوم جمعیت جهان ( 2050این مقدار در سال 
ریزي و مدیریت مؤثر نفر) افزایش خواهد یافت، به ضرورت برنامه

هاي کند و، در این راستا، انواعی از شاخصدر شهرها اشاره می
پذیري برد و، در نهایت، به شاخص زیستمی جهانی را نام

    دارد که این شاخص پردازد و بیان میمی  (ELI)محیطی
محیطی، تواند براي کارائی محیطی، بازشناسی مسائل زیستمی

    هاي مالی و گذاريهاي تطبیقی شهري، سیاستتحلیل
ز گذاري به کار رود. فانگ و همکارانش سپس، با استفاده اسرمایه

شهر بزرگ چین پرداختند و  33بندي همین شاخص، به رتبه
پذیري محیطی در جنوب چین، دریافتند که شاخص زیست

یافتۀ اقتصادي باالتر از شهرهاي ساحلی غربی و مناطق توسعه
 .یافتۀ چین استشمال و شمال غرب و مناطق کمتر توسعه

و هاي ساختاري گوناگونی براي تشریح و تبیین ابعاد مدل
است که قادر  پذیري ارائه شدهقلمروهاي کیفیت زندگی و زیست

مندي مردم از کیفیت زندگی و بینی احساس رضایتبه پیش
ها ابعاد و زیستشان است. در این راستا، هر کدام از این مدل

 پذیري را بررسی قلمروهاي خاصی از کیفیت زندگی و زیست
خاص براي مطالعۀ  ) به دوازده قلمرو1976کند، کمبل (می

مریکاییان توجه کرده است. هاگرتی و همکارانش آکیفیت زندگی 
 اندهفت قلمرو را در کیفیت زندگی مورد توجه قرار داده

(Hagerty et al, 2012). ) به یک مدل ترکیبی از  )2000ریم
گیري فضایی، فیزیکی و اجتماعی از محیط توجه ابعاد قابل اندازه

) یک مدل تلفیقی از کیفیت 2003وینتوگو (کرده، سرانجام، 
ینیات زندگی را ارائه داده است که شامل طیفی از ذهنیات تا ع

 ).1389است (به نقل از فتاحی، 
AARP Public Policy Institute  هفت قلمروي

ها پذیري شامل حمل ونقل، حرکت پیاده، امنیت، فروشگاهزیست
تفریحات و فرهنگ، و و اماکن خرید، مسکن، خدمات بهداشتی، 

 (AARP, 2005:p15)شماردمی هاي اجتماعی را برحمایت
 پذیري) هفت هدف ضروري را براي زیست1981اپلیارد (

(Caselati,1997)شش ویژگی براي سنجش1997( ؛ لنارد ( 
 LIVABILITY( )؛ در36: 1390پذیري (خراسانی،زیست

LITERATURE REVIEW(پذیري ، ده قلمرو براي زیست
پذیري و هرکدام براي سنجش زیست (2011) تعیین شده است

 .نمایدمفید می
پذیري در به بررسی مفهوم زیست  NARCانجمن تحقیق

 پرداخته 2011اکتبر  4تا  1976هاي متون انتشار یافته طی سال
هایی مقاله با پارامترهاي تعریف شده، مجله 800است و از میان 

ات یا گیاهان، پزشکی یا مروري بر را که مرجع آنها سالمت حیوان
مجله را که مفاهیم جاري  707کتاب بود را حذف کرده و 

پذیري را تحت شرایط آزمایش شرح داده بودند یافته است. زیست
ها، با توجه به رابطۀ کلمات کلیدي بندي مقالهپس از دسته

هاي گوناگون شناخت حوزة مرتبط، یک تصویر واضح از راه
گر را به پژوهشگران این حوزه ارائه کرده و ده توصیفپذیري زیست

 ت:بسیار مشترك را مشخص نموده اس
 

 
 

پذیري زیر به هاي زیستبعد از تعریف و کاهش، زمینه
    هایی را ارایه صورت مشترکترین زمینۀ پدیدار شده و شیوه

پذیري خود اندرکاران با آن به اهداف زیستدهد که دستمی
 :اند ازها عبارتزمینه رسند. اینمی

 
 

هایی دارد که دسترسی به اجتماع اجتماع زیست پذیر ویژگی
 :بخشد، شاملرا ارتقا می

 رويهاي امن و قابل پیادهمحله • 
 هاي حمل و نقلیگزینه  •
 شرایط رانندگی ایمن  •
                                      هاي حیاتیآمادگی• 

(Livable Community Indicators for Sustainable 
Aging in Place ,2013:p2) 

اقتصادي و زیست محیطی  دو مفهوم ابعاد اجتماعی، در هر
براي تبیین مفهوم کیفیت شوند. در ارتباط با یکدیگر دیده می

ارائه کردند. در  2000زندگی، مدلی را شفر و همکارانش در سال 
این مدل، بر سه قلمرو اجتماع، محیط و اقتصاد تأکید شده است. 
مزیت این مدل این است که تقابل بین قلمروها صریحاً معین شد 

پذیري، کیفیت زندگی و و پایداري درو تصویري از مفاهیم زیست
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                       ارتباط متقابل با همدیگر بیان شده است
(Van kamp and et al, 2003:11). 

پذیري با دو رویکرد ادراکات افراد در در سنجش زیست
مطالعات بهزیستی ذهنی و رویکرد کیفیت زندگی مواجه هستیم. 

) براي رسیدن به یک تصویر کلی از کیفیت 99: 1390(خراسانی، 

ی دو مسیر تحقیقاتی وجود دارد: مسیر اول مبتنی بر زندگ
کیفیت کلی زندگی است و مسیر دوم مبتنی بر کیفیت زندگی 

محور و یا مختص یک قلمروي خاص از کیفیت زندگی است مکان
که با توجه به موضوع پژوهش از مسیر دوم براي سنجش کیفیت 

 ت.پذیري استفاده شده اسندگی و زیستز

 
هاي ساختاري گوناگونی براي تشریح و تبیین ابعاد و مدل

پذیري توسط افراد مختلفی قلمروهاي کیفیت زندگی و زیست
مندي بینی احساس رضایتاست که قادر به پیش آورده شده

کدام از و زیستشان است. در این راستا، هرمردم از کیفیت زندگی 
   ها ابعاد و قلمروهاي خاصی از کیفیت زندگی و این مدل

کنند. نه رویکرد نظري مرتبط با پذیري را بررسی میزیست
   مطالعات کیفیت زندکی و دو رویکرد مرتبط با مطالعات 

ویکرد ادراکات افراد و مطالعات بهزیستی ذهنی و پذیري (رزیست
رویکرد معیارهاي اجتماعی براي کیفیت زندگی) وجود دارد. 

هاي فردي کیفیت زندگی و بر گرا بر جنبهرویکردهاي عاملیت
دهی به فرایندها تأکید دارد. این رویکرد کنشگري فرد در شکل

قش محوري را در بحث از کیفیت زندگی براي عاملیت انسانی ن
کند و بر این باور است که کیفیت زندگی بیشتر ناظر بر لحاظ می

هاي افراد تا شرایط ساختاري ها و توانمنديذهنیات، قابلیت
) 11: 1390اجتماعی یا محیط پیرامونی است (غفاري، امیدي، 

گرایی، گرا شامل چهار رویکرد مطلوبیترویکردهاي عاملیت
محور و رویکردهاي قابلیتی، رویکرد  هاي عام، نیازارزش

ساختارگرا نیز شامل کیفیت فراگیر اشمیت و نول و کیفیت 
تر دارد و به کامل اجتماعی است. رویکرد ساختارگرا مفهومی

از میان  ).80: 1388عنوان یک کلیت مطرح است (فتاحی، 
گرا نیز رویکرد کیفیت اجتماعی، نسبت به رویکردهاي عاملیت

نماید این تر است. آنچه که مهم میبینانهویکردها، واقعسایر ر
هایی دارند. در این ها و قوتاست که هر یک از رویکردها ضعف

تحقیق سعی شدهاست، با مطالعۀ تمامیجنبهها، از نقاط مثبت هر 
یک از رویکردها در فرآیند تحقیق استفاده شود؛ اما با توجه به 

گرا با هدف ارزشیابی و املیتماهیت تحقیق بیشتر بر رویکرد ع
سنجش تأکید شده است. رویکرد ادراکی/ فردي به تحقیق در 

پذیري بر رضایت و ارجحیت افراد مبتنی است جهت حوزة زیست
تعیین این موضوع که آیا یک مکان خاص، قادر به تأمین 
انتظارات، و نیازهاي فردي و رضایت نسبی افراد هست یا خیر. 

     پذیري در مکان دارند، ل به بهبود زیستمحققانی که تمای
هاي کیفیت کوشند تا رویکردهاي مکان محور را با ارزیابیمی

زندگی تلفیق کنند. رویکردي که هم از ابعاد ذهنی و هم ابعاد 
گیرد. رویکرد کیفیت زندگی بر پذیري بهره میعینی زیست

را بر پذیري گیرند و زیستمبناي بستر جغرافیایی شکل می
 .سنجندمبناي شرایط محلی می

اساس پذیرترین شهرهاي جهان بربندي زیستانتخاب و رده
هاي کیفیت زندگی در دو مؤسسۀ مرسر و اکونومیست شاخص

 .نمایدی؛ ازاینرو، بررسی آنها ضروري مدشوانجام داده می
پذیري براساس دو مفهوم اصلی هزینۀ اکثر معیارهاي زیست

مقدار هزینه براي خرید یک سبد نماینده از کاالها در زندگی (که 
گیرد) و کیفیت زندگی یک منطقۀ جغرافیایی خاص را اندازه می

    محیطی و سیاسی در کنار (شامل عوامل اجتماعی، زیست
    هاي اقتصادي) است. معیارهاي کیفیت زندگی به نظر داده
خالصِ اقدامات  پذیري از هزینۀرسد بیشتر از مفهوم زیستمی

تر گیرد، مانند اینکه آنها یک رویکرد جامعبرمی زندگی را در
       اقتصادي را نیز شاملشوند و عوامل غیردرنظر گرفته می

پذیري و کیفیت زندگی برخی شوند. معیارهاي زیستمی
 کنند؛ مثالً، هرپوشانی دارند را فراهم میاطالعاتی را که با هم هم

رویکرد خط پایین سه گانه شامل مفاهیم اقتصادي، دو معیار یک 
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   حال، کنند. با اینمحیطی را فراهم میاجتماعی و زیست
بین آنها وجود دارد. درحالی که معیارهاي  هاي مهمیتفاوت

 ها و رفاه (تندرستی) مردمیکیفیت زندگی، در نهایت، بر ویژگی
دارد؛  کنند تمرکزکه در یک منطقۀ جغرافیایی زندگی می

هاي منطقه و پذیري تمایل به تمرکز بر ویژگیمعیارهاي زیست
رو، تواند به ساکنین ارائه شود دارد. ازاینخدمات محل که می

هاي ذهنی معیارهاي کیفیت زندگی بیشتر احتمال دارد با ویژگی
گذاران باشد جمعیتی که ممکن است فراتر از کنترل سیاست

پذیري بیشتر احتمال یارهاي زیستکه، معنهفته باشد؛ درحالی
گذاران قادر به نفوذ دارد که شامل عواملی باشد که سیاست

پذیري معیارهاي زیست رسدباشند. به طور کلی، به نظر می
 د.باش هاي عمومیانداز سیاستتر از چشمعملی

هاي معیارها نیز، با توجه به سطح تجمع جغرافیایی (مقایسه
کشوري) و نسبت عوامل ذهنی گنجانده اي و یا شهري، منطقه

 Measures of( تها متفاوت اسشده، در میان شاخص
liveability and sustainability, staff discussion 

paper: p3.( 
  درگزارشی با عنوان  (EIU) واحد نبوغ اکونومیست

)، در 2011پذیري (بندي زیستهاي از بازبینی و رتبهخالص«
نویسد: امتیازبندي بندي میمحاسبه رتبه ارتباط با چگونگی

پذیري از طریق طبقات وزن داده شده (پایایی، بهداشت و زیست
ها) زیست، آموزش و پرورش و زیرساختسالمت، فرهنگ و محیط

طور مساوي، به زیر طبقات مرتبط تقسیم آید که، بهبه دست می
ها تعداد ممکن شاخص اند تا از پوشش دادن آنها به هرشده

ها به عنوان قابل قبول، نسبتاً خوب اطمینان حاصل آید. شاخص
 (متوسط)، ناخوشایند، نامطلوب، غیرقابل تحمل امتیازبندي 

شود؛ بندي استفاده میها براي ایجاد رتبهاند. سپس از وزنشده
آل به معنی این است که شهر در حالت ایده 100اي که گونهبه

 Economist(ر قابل تحمل استبه معنی غی 1قرار دارد و 
Intelligence Unit, 2011, pp 3-5(. 

زیست  اي دربارة کیفیتسال یکبار مطالعه موسسه مرسر هر
       هایی از دهاساس ارزیابیشهر جهان بر 380در بیش از 

دهد. شیوه معیار و شاخص انجام می 38بندي اصلی و طبقه
در ایاالت متحده است  امتیازبندي شهرها نسبت به شهر نیویورك

براي این شهر، به عنوان مبنا، در نظر  100بدین ترتیب که امتیاز 
بندي گرفته شده و دیگر شهرها نسبت به این عدد امتیاز و رده

شوند. از دیدگاه مرسر اصطالح کیفیت زیست با اصطالح می
واقع منظور مرسر کیفیت زیست  کیفیت زندگی متفاوت است. در

ها به صورت عینی، خنثی و بدون تعصب بیان ن شاخصاست و ای
اند. کیفیت زندگی دربارة حالت احساسی یک شخص و شده

زندگی شخصی اوست. یک شخص ممکن است در شهري که 
داراي باالترین ردة کیفیت زیست است زندگی کند ولی کیفیت 
زندگی پایینی را به لحاظ شرایط فردي داشته باشد (بیماري، 

: 1390به نقل از بندرآباد،  ،2007...) (مرسر،  ي یا تنهایی وبیکار
73-72.( 

 
 ها و روش کارداده

جامعۀ آماري این پژوهش خانوارهاي روستایی ساکن در 
بخش مرکزي شهرستان شهریار هستند. شهرستان شهریار داراي 

روستا و جمعیتی  46دهستان و  6شهر،  7یک بخش مرکزي، 
گیري در خانوار است روش نمونه 23406نفر و  85112بالغ بر 

بندي روستاهاي اي است و پس از طبقهاین پژوهش روش طبقه
منطقۀ تحقیق (برحسب جمعیت و نرخ رشد)، بطور تصادفی، 
روستاهایی انتخاب شدند و با استفاده از روش کوکران حجم 

روش انتصاب  نفر تعیین گردید. و با استفاده از 363نمونۀ 
ها مشخص ، سهم هر روستا از پرسشنامه1همتناسب از طریق آمار

 .شده است
نفر در منطقۀ  2500روستاهاي داراي جمعیت بیش از 
 1375تا  1345هاي کالنشهري تهران حد فاصل سرشماري

اند پذیري مواجه بودهواره با رشد باالي جمعیت و مهاجرهم
     1385تا  1365هاي ). در سال78: 1382(زنجانی، 

کریم، به ترتیب، تهران، کرج، شهریار، رباط هايشهرستان
اند؛ همچنین طی ده سال مهاجرپذیرترین شهرهاي استان بوده

نفر مهاجر جذب این منطقه  2977329مجموعاً  1385منتهی به 
درصد در روستاهاي منطقۀ  2/13اند. از این میزان، شده

نشان  1385اند. نتایج سرشماري کالنشهري تهران سکونت گزیده
دهد که افزایش جمعیت در روستاهاي پرجمعیت استان تهران می

روند تندتري نسبت به روستاهاي کم جمعیت داشته است. 
شهرستانهاي عضو منطقه کالنشهري تهران سهم بسیاري در 

شوند دارند. پذیرش مهاجرینی که به استان تهران وارد می
شهرستان  1375، جمعیت سال 1390اساس محدودة سال بر

، به 1390و  1385هاي نفر بوده که در سال 248908شهریار 
اساس همین نفر رسیده است. بر  624440و  509441ترتیب، به 

و نقاط  185295جمعیت نقاط شهري  1375محدوده، در سال 
نفر بوده است. جمعیت نقاط شهري و روستایی  36613روستایی 
نفر و در سال  83024و  426417تیب، ، به تر1385در سال 

بوده است. شهرنشینی  85398و  539042، به ترتیب، 1390
درصد بوده است و در  44/74به میزان  1375شهرستان در سال 

درصد بوده  32/86و  70/83تیب، ، به تر1390و  1385هاي سال
 ت.اس

شهرستان  1390متوسط تعداد اعضاي خانوار در سال 
 است، که از متوسط استان بیشتر است. 49/3شهریار 

۱ . 

                                                           



55   )1392(سال اول، شماره سوم، تابستانریزي کالبدي ـ فضایی برنامه  

 1375ـ  1390(همانندسازي اطالعات جمعیتی استان تهران 
 ).84: 1390اساس تقسیمات کشوري سال بر

گذشته به شهریار زن طی پنج سال  65457مرد و  66621
 6589نفر وارد شده،  132078اند که از مجموع مهاجرت کرده

 2916نفر در جستجوي کار بهتر،  3320نفر در جستجوي کار و 
نفر پایان  78نفر براي تحصیل،  601نفر در پی انتقال شغلی، 

نفر  28177نفر براي انجام یا پایان خدمت وظیفه،  359تحصیل، 
نفر پیروي از خانوار،  79765تر، سبدستیابی به مسکن منا

نفر نیز دلیل خود را 2546اند و سبب دالیل دیگر بوده 7727
 (www.amar.org.ir ). انداظهار نکرده

 
 شرح و تفسیر نتایج

میزان کیفیت زیست و زندگی در روستاهاي تحقیق در 
اي و کا نمونهتکهاي زیر که نتایج حاصل از آزمون تیجدول

پذیري و کیفیت زندگی نشان در هر یک از ابعاد زیست اسکوئر را
    ت متغیر با استفاده از آزموندهد. بدین ترتیب که وضعیمی

اي و رابطه بین روستاها و سطح کیفیت هر یک از نمونهتکتی
روستاهاي  .است ها با استفاده از کا اسکوئر سنجیده شدهشاخص

یفیت اجتماعی را دارند و رزکان و دینارآباد باالترین میزان ک
ترین میزان روستاي دهشاد پایین نیز در بین روستاها داراي پایین

کیفیت اجتماعی هستند. از عوامل مؤثر بر این تفاوت کیفیت 
میتوان به وسعت روستا و جمعیت ساکن در آن، فاصله تا شهر و 

در رابطه  .... اشاره کرد و دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی
دو دانسته شد که میزان کیفیت اقتصادي با استفاده از آزمون خی
دینارآباد و باباسلمان مراتب باالي میزان  نیز سه روستاي رزکان،

کیفیت اقتصادي را دارند. دهشاد باال متوسط است و اسکمان، 
دهشاد پایین و قلعه بها نیز در مرتبۀ میزان کیفیت پایین 

محیطی نیز رتباط با میزان کیفیت زیستدر ا .اقتصادي قرار دارند
توان گفت که شرایطی همچون دو بعد قبلی بر روستاها حاکم می

است و در این بعد نیز با استفاده از آزمون خی دو، سه روستاي 
دینارآباد و باباسلمان وضعیت بهتري نسبت به  پرجمعیت رزکان،

 د.وستاها در زمینه زیست محیطی دارنسایر ر
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پذیري از سه بعد قبلی الگوي سطح کیفیت زندگی و زیست
  کند و میزان مراتب آن در روستاهاي تحقیق نیز تبعیت می

کند. روستاي رزکان باالترین میزان می هاي قبلی را دنبالرویه
پذیري را دارد و، در مرتبۀ بعدي، کیفیت زندگی و زیست

 روستاهاي دینارآباد و باباسلمان قرار دارند. 
  ابعاد در  دهشاد پایین نیز، با توجه به اینکه در تمامی

گرفت، در اینجا هم در پایین مرتبۀ ترین مرتبه قرار میپایین

پذیري قرار گرفته است. در ادامه، ت زندگی و زیستمیزان کیفی
پذیري، با به بررسی وضعیت سطح کیفیت زندگی و زیست

اي، پرداخته شد و سپس، رابطۀ نمونهتکاستفاده از آزمون تی
ا استفاده از کا پذیري، بروستا و سطح کیفیت زندگی و زیست

  د.اسکوئر، تعیین ش
اي براي نمونهتکتی اريدر جداول زیر، نتایج آزمون آم

 .پذیري آورده شده استبررسی میزان کیفیت زندگی و زیست
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و با توجه به درجۀ   t )- 481/35ن (بر طبق مقدار آزمو
 ، همچنین، براساس معدل نظري متغیر =336d.f آزادي

(Test Value=171)  01/0با قبول خطاي کمتر از  
(Sig=0/000)  توان نتیجه ، می99/0و درجه اطمینان بیش از

پذیري و هاي زیستسطح شاخصگرفت که منطقه تحقیق از نظر 
کیفیت زندگی در سطح نامطلوبی قرار دارد و معنادار شده و با 

اساس نتایج مندرج ري داراي تفاوت معناداري است. برمیانگین نظ
پذیري ، میانگین میزان کیفیت زندگی و زیست3در جدول شمارة 

نمره کمتر از  18/42است و به میزان  152/58از نظر پاسخگویان 

توان گفت که افراد میزان میانگین نظري است. بنابراین، می
پذیري را به صورت معناداري پایین کیفیت زندگی و زیست

دو اساس نتایج جدول فوق، مقدار آزمون خیبر .کنندارزیابی می
، با قبول =12d.f جه به درجۀ آزادياست و با تو 35/261برابر با 

و درجه اطمینان بیش از  (Sig=0/000) 01/0خطاي کمتر از 
پذیري توان گفت که بین میزان کیفیت زندگی و زیستمی 99/0

     2ت معناداري وجود دارد. شکل در روستاي تحقیق تفاو
پذیري و کیفیت زندگی را در روستاهاي بندي میزان زیستسطح

 .دهدبخش مرکزي شهرستان شهریار نشان می واقع در
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .است شده گرفتهاند ادهتعداد نمونه، به سبب وجود افراد بی پاسخ تقلیل یافته و آزمون تنها از کسانی که به همۀ سؤاالت کیفیت و یا هر متغیر مورد نظرپاسخ د. 1
   ها ضربدر یک اي تعداد گویهتک نمونهاست. براي به دست آوردن معدل نظري در رابطه با آزمون تی شده  Test Value = 171هابه علت زیاد بودن تعداد گویه .2
 .ها ضربدر پنج و، در نهایت، تقسیم بر دو شده استعالوة تعداد گویهبه
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 گیرينتیجه
نرخ باالي حضور مهاجران در روستاهاي پیرامون شهري، 
مانند روستاهاي بخش مرکزي شهرستان شهریار در پیرامون شهر 

         هاي عمیق تهران، سبب ایجاد تغییرات و دگرگونی
اقتصادي و کالبدي شده است. از جمله تغییرات  ـ اجتماعی

توان به آمیختگی اجتماعی و قومیتی، سکونت در اجتماعی می
مساکن نامناسب و ناامن، باال بودن میزان جرایم و نبود امنیت 
اشاره نمود که دور بودن و دردسترس نبودن امکاناتی چون 

 اسگاه پلیس مشکل ناامنی را تشدید روشنایی کافی معابر و پ
هم  اي، تنیده بهکند. تغییرات اقتصادي و کالبدي، تا اندازهمی

هستند؛ چرا که عدم توانایی مالی مهاجرین در تأمین مسکن 
هاي کشاورزي مناسب و، همچنین، عدم بازدهی مناسب زمین

سبب تغییر کاربري اراضی کشاورزي در راستاي ساخت و ساز 
 گذارد، تبع این موضوع، بر مشاغل ناحیه نیز تأثیر میهشده و ب

اي که بخش خدماتی بیشترین میزان درصد اشتغال و، گونهبه
سپس، بخش کشاورزي در روستا باالترین سهم درصد اشتغال را 

هاي مناسب دارند. بیشتر پاسخگویان روستا را داراي فرصت

هایی در صتپندارند؛ درحالیکه معتقدند چنین فرشغلی نمی
توان گفت که میزان شهرهاي مجاور وجود دارد. در مجموع، می

کیفیت زیست و زندگی در منطقۀ تحقیق سطح مطلوبی ندارد. 
    هاي کیفیت زندگی ودریافتن اینکه کدامیک از شاخص

-اند میپذیري سهم بیشتري در سنجش این متغیر داشتهزیست
پذیري و کیفیت زندگی جهت افزایش سطح زیست در تواند گامی

در روستاهاي پیرامون شهري باشد؛ چرا که پس از دریافتن اینکه 
کدام یک از عوامل داراي تاثیر بیشتر است، با بهبود آن عامل 

پذیري و کیفیت زندگی رسید. توان به سطح باالتري از زیستمی
شود که متغیر کیفیت با استفاده از مدل فریدمن معلوم می

و تعلق مکانی باالترین سهم را دارد. متغیر کیفیت  پیوستگی
امکانات و خدمات زیرساختی و آموزشی در رتبۀ دوم اهمیت، 

سوم، متغیر کیفیت مشارکت محیطی در رتبۀمتغیر کیفیت زیست
و همبستگی در رتبۀ چهارم و متغیر کیفیت اشتغال در رتبۀ 

توان ویت عوامل میپنجم اهمیت قرار دارند. با در نظر گرفتن اول
ریزي براي بهبود کیفیت زیست و با آگاهی بیشتري به برنامه

 .زندگی منطقۀ تحقیق پرداخت
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Explaining the level of livability and quality of life in surrounding village (casestudy: the 
Central City of Shariar) 

Mahmoud Jomepour _ Shahrzad Tahmasbi tehrani 

The purpose of this study was to evaluate quality of life and livability in rural central city of Shahriar 
in Tehran, Dimensions and indicators of quality of life and livability is common such that to assess the 
viability of quality of life as a common approach to the topic is used to assess viability. Research 
direction is based on the location-based quality of life.In addition to data collection, library studies, is 
a survey, and the Cochrane formula for determining the sample size of 362 patients and their families 
and Analysis Unit of the heads of families was determined by. Order to select the classification 
method group villages Venture Towns and classified using seven villages were selected randomly, and 
finally using the proportional contribution of each village turned out questionnaires. Then examine 
three dimensions of economic, social and environmental were studied in the villages. response to 
questions from the test T One-sample t and chi-square were used. The results indicate that the quality 
of life and livability in the study villages are located in low viability and quality of life and in all social 
(health, Solidarity and social participa-tion, cohesion and belonging, place, person, and social 
security), economic (employment, income, housing, transportation, infrastructure and educational 
facilities), and environ-mental ( Quality place in the absence of infection) assessments are down 
significantly, and no significant difference also in terms of livability and quality of life in villages in 
the study area there. 

 

Keywords: livability; quality of life; the villages surrounding the city; the central city of Shahriar; 
Tehran. 


