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  هاي رفاه شهري مناطق مختلف شهر تهران بندي شاخص رتبه
   
 

ــل ــدزاده اص ــازي محم ــران    ن ــزي، اي ــران مرك ــد ته ــالمي واح ــگاه آزاد اس ــوم اقتصــادي، دانش ــتاديار عل  ، اس
ــام وردي  ــدرت اهللا ام ــران     ، ق ــزي، اي ــران مرك ــد ته ــالمي واح ــگاه آزاد اس ــادي، دانش ــوم اقتص ــتاديار عل  اس

 *ناسي ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهـران مركـزي، ايـران   دانشجوي كارش محمد سريرافراز،
  

 
  

  چكيده
محمل توسعه اقتصادي جوامع هستند و بخـش اعظمـي از مبـادالت و ارزش     ،امروزه شهرها و به خصوص كالن شهرها
د، براي تامين زيربناي مناسـب  از آنجايي كه شهرها موجوديت انساني دارن. پيوندد افزوده اقتصادي در شهرها به وقوع مي

ايـن مقالـه بـا    . اسـت سالمت شهرها به عنوان يكي از چـالش هـاي توسـعه پايـدار      ،در جهت پيشرفت و رشد اقتصادي
گيري از اطالعات تفكيكي مناطق مختلف شهر تهران و با در نظر گرفتن شاخص هاي كالن توسعه و سالمت شهري  بهره

به بررسـي  » تحليل پوششي داده ها«و با استفاده از تكنيك رياضي  -هرها به كار مي رودكه امروزه در ارتياط با كالن ش-
 بسـترهاي مناسـب توسـعه و    ،از ايـن منظـر   كوشيده اسـت تببين سالمت شهري و شاخص هاي شهر سالم پرداخته و و 

  . نمايدسالمت شهري را تحليل 
  تكنيك تحليل پوششي داده ها ،توسعه پايدار شهري ،شاخص هاي سالمت شهري :كليدي هاي واژه
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 مقدمه -1

  طرح مسأله -1-1
تنها كالن  1رسازمان ملل متحدمعيا شهر تهران براساس

درصـدي در   25با سهم شود كه  شهر كشور محسوب مي
تــرين ســهم را در ارايــه  بــيش ،توليــد ناخــالص داخلــي

حركـت   ،سـازي  سـاختمان  ، جمعيت متخصـص، خدمات
اين مجموعـه شـهري    .ده داردبر عه... اي كشور و توسعه

ميليـون   8/7داراي  1385براساس آمار سرشـماري سـال   
اي از  كـه سـهم قابـل مالحظـه     ،استنفر جمعيت شهري 

توان علمي، تخصصي، صنعتي و حركتي كشور را به خود 
كه نيازهاي اقتصـادي،   مي روداند و انتظار   اختصاص داده

 بنـابراين، . اجتماعي، فرهنگي و زيستي آنهـا تـأمين شـود   
رشـد   ،بستر سازي بر تحقـق رشـد شـهرها و در نهايـت    

  .كندكشور ضروري جلوه مي 
  
  اهميت و ضرورت -1-2 

ي ايجـاد  از مهمتـرين بسـترها  يكـي   ،تعريف براساس
توجه به شاخص هاي متداول روز ، فضاي مناسب زيستن

چنـين شـاخص   . خصوص شهرهاي بزرگ اسـت بدنيا و 
وال در هريك محور اصـلي  معم ،هايي ابعاد مختلفي داشته

از  ،منطبق بر ايجاد رفاه است كه شاخص سالمت شـهري 
در برخـي   اين شـاخص . هايي است جمله چنين شاخص

هاي سالمت جامعه بـوده چـرا    متفاوت از شاخص موارد

                                                      
1. United Nations Department of Economic and Social 
Affairs/Population Division World Urbanization 
Prospects: The 2007 Revision 

 

ي وجـود دارد كـه در روسـتا و يـا     ياهكه در شهر موضوع
ــدارد    ــود ن ــور وج ــات كش ــابراين،. ده ــورت  بن در ص

ر از شاخص هاي فوق، مقدمات توسعه و برخورداري شه
پيشرفت اقتصادي فراهم و حركـت در جهـت پيشـرفت    

چرا كه شهر سالم بـر اقتصـاد شـهر     ،سريع تر خواهد شد
حركت چرخ هـاي آن را تنـدتر مـي كنـد و      ،اثر گذاشته

اقتصاد شهر نيز با حركت تندتر و منظم تـر خـود باعـث    
  .ارتقاي سالمت شهري مي گردد

  
  اهداف -1-3

گانـه شـهر    22هدف از ارايه مقاله، رتبه بندي مناطق 
تهران بر اساس جديدترين شاخص هاي سالمت شـهري  

ايـن  . ستو با بهره گيري از روش تحليل پوششي داده ها
 ،ابتدا به بررسـي مفهـوم سـالمت شـهري پرداختـه      ،مقاله

سپس شاخص هاي سالمت شهري را مطابق بـا تعريـف   
رفاه مبتنـي بـر زنـدگي     ، شاخصسازمان بهداشت جهاني

-و خصوصيات جمعيتـي   21سالم، كالن شهرها در قرن 
تأثيرگــذاري و  ،و در نهايــت مــي نمايــدارايــه  ســكونتي

و توسـعه پايـدار را   تأثيرپذيري شهر سالم بر اقتصاد شهر 
  .مي كندواكاوي 

  
  سوابق -1-4

كـه در ايـن زمينـه انجـام شـده       پژوهش هاييمطالعه 
تاكنون مقاله اي با روش تحليـل  نشان مي دهد كه  ،است

 ،پوششي داده ها به رتبه بندي مناطق تهران نپرداخته است
رتبه بندي شـاخص هـاي    براياما مطالعاتي با اين روش 
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 ميانتوسعه در بين استان هاي كشور وجود دارد كه از آن 
 نمـود اشاره ) 1385 ،آذر و غالمرضايي(مي توان به مقاله 

در بين استان  HDIبندي شاخص كه با اين روش به رتبه 
طالبي و زنگي آبادي ، همچنين. هاي كشور پرداخته است

در مطالعه اي بـه تحليـل شـاخص هـا و تعيـين      ) 1380(
 عوامل مؤثر در توسعه يافتگي شهرهاي بزرگ پرداخته اند

در مطالعه خود به تحليـل شـاخص    ).1384مرصوصي، (
لي همچـون  يمسا ،هاي توسعه يافتگي شهر تهران پرداخته

. را مورد واكاوي قـرار مـي دهـد   ... توسعه پايدار، فقر و 
نيز در خصوص بررسـي چنـد   ) 1381(يس دانا يمطالعه ر

به تحليـل   ، به صورت جامعالگوي نظري در اقتصاد رفاه
 ،همچنـين . مدل ها و شاخص هاي اقتصاد پرداخته اسـت 

مطالعاتي در اتاق سالمت دانشگاه شهيد بهشـتي صـورت   
بـه   رامديريت شـهري و سـالمت    ،ه يكي از آنهاگرفته ك

  . است نمودهصورت كلي بررسي 
  
  ها ها و فرضيه الؤس -1-5

 شـواهد  و آثـار  وي بررسـ  مـورد  موضـوع  به توجه با
صـورت   بـه  نـد دار نظر در ،نگارندگان اين مقاله موجود،

  :دنبپرداز ليذي ها هيفرض توصيفي به اثبات و يا رد
 ي كدامند؟شاخص هاي سالمت شهر -1-5

كدام مناطق تهران از رتبه باالتري نسبت بـه   -1-5-2
ساير مناطق به لحاظ شاخص هاي سالمت شـهري قـرار   

  دارند؟
  
  

  روش تحقيق و مراحل آن  -1-6 
جامعه آماري آن را مردم  ،روش تحقيق پيمايشي بوده

 ،ابزار تحليل اند و گانه شهر تهران تشكيل داده 22مناطق 
  .ستبوده ا داده هاروش تحليل پوششي 

  
  هاي مورد بحث معرفي متغيرها و شاخص -1-7

شاخص هاي مبتني بـر رفـاه و زنـدگي      -1-7-1
  سالم 

برخي از اين شـاخص هـا تاكيـد مسـتقيمي بـر رفـاه       
هـا   ايـن گـروه از شـاخص    1.اجتماعي جامعه سالم دارند

طيف وسيعي از شاخص هاي رفـاه اجتمـاعي مـرتبط بـا     
 جـا  ،ايـن در. دهنـد  را تشكيل مـي زندگي در كالن شهرها 

زنـدگي سـالم، اسـتقالل و مشـاركت و     متغيرهايي ماننـد  
 ،در اين نگـرش . منعكس شده است ،همبستگي اجتماعي

زنـدگي معرفـي   هايي از محيط اجتماعي و فيزيكـي   جنبه
  . سالم و شادابي داشته باشدفرد در آن زندگي شود كه  مي
  
اقتصـاد   شاخص هاي مبتني بر تكنولـوژي و  -1-7-2

  نوين
هايي اختصـاص دارنـد كـه    به شاخص ها اين شاخص

شـهرها و اهميـت آن در رفـاه     با تاكيد بـر ويژگـي كـالن   
. 2انـد  طبقه بنـدي شـده   21تكنولوژيك و زندگي در قرن 

با در نظر گـرفتن تحـوالت اقتصـاد     يادشدهي هاشاخص

                                                      
1. Australian Institute of Health and Welfare, 
Australia’s Welfare, 2005 
 
2 The Metropolitan New Economy Index, ,PPI, USA, 
2006 
3. U.S. Census Bureau, Census 2002. 
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هـاي توسـعه    اسـتراتژي رويكردي را در مجموعـه   ،نوين
مشـاركت  سـريع و   يارتقـا نظـر گـرفتن   در اقتصادي بـا  

در نظر مي گيرنـد، كـه    رشد اقتصادي و رفاه در گسترده 
  : شاخص اصلي است چهارشامل 
  ؛تركيب صنعت و اشتغال -
  ؛جهاني شدن -

 ؛پويايي در كارآفريني و رقابت -

 .ITتحول و دگرگوني در  -

  
شاخص هاي مبتني بر خصوصيات جمعيتي و  -1-7-3

  1سكونت
روشـهايي كـه بـراي بررسـي     تـرين   معمـول  يكي از 

هـاي   استفاده از شاخص مي شود،سالمت شهري استفاده 
ايـن  . جمعيتـي اسـت   ويژگيهـاي امكانات اوليه زندگي و 

مـوارد  تواننـد   در ارتباط با سالمت شهري مـي ها  شاخص
  :شوندزير را شامل 
وسايل نقليـه در   ،از لحاظ ساختار ي مسكونيواحدها

... ، تلفـن، آشـپزخانه و  يي خانـه سـوخت گرمـا  ، دسترس
مالـك بـه   منتخب ماهانه زينه هاي ه  ساكنان در هر اتاق،

وضعيت ، اجاره ناخالص ،عنوان درصدي از درآمد خانوار
رفت و آمد بـه  ، ساله ها و باالتر شانزدهاستخدام جمعيت 

پيشـه و  ، نـوع  متوسط زمان سفر به محل كـار   ،محل كار
ده، خـانوا  له هـا و بـاالتر  سـا  شانزدهجمعيت (مد آدر ،كار

 ، كودكــانفقــر و تنگدســتي، زن، كاركنــان كاركنــان مــرد
، سـال  پـنج وابسـته زيـر    ، كودكانسال هجدهوابسته زير 

وابسـته زيـر    كودكـان خانواده هاي با زنان سرپرسـت بـا   
                                                      
 

 هجـده (، تنهـا سال پنجبا كودكان وابسته زير ، سال هجده
نيل به ، نام مدارسثبت  ،)ساله و باالتر 65، ساله و باالتر 
وضعيت ، )ساله ها و باالتر هجدهجمعيت (ادامه تحصيل 

 . ...و سرپرستبزرگان بعنوان  درپ ،ازدواج

  
  محدوده و قلمرو پژوهش -1-8

گانه  22محمدوده پژوهش مورد نظر در حوزه مناطق 
هري را در شـ هـاي سـالمت    شاخص است وشهر تهران 

  .شهر تهران بررسي قرار مي دهد
 
  اني نظري سالمت شهري و ارايه مدل تحقيقمب -2
  مباني نظري سالمت شهري -2-1

سالمت حالتي است كه فرد از يك رفـاه   ،به طور كلي
كامل كامل جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي برخـوردار  
. باشد و تنها نبود معلوليت و بيماري را سالمت نمي نامند
 .ابعاد مختلفي براي حـوزه سـالمت تعريـف شـده اسـت     

اما داراي  ،ممكن است فردي سالمت جسمي داشته باشد
سالمت روان نباشد، حتـي شـايد كسـي سـالمت روان و     

امـا داراي سـالمت اجتمـاعي و     ،جسم را هم داشته باشد
كننـده   هـايي كـه تببـين    شـاخص . ن نباشدآشاخص هاي 

مـوارد فـوق را در بـر مـي      همـة  ،سالمت شهري هسـتند 
  . شدشاره گيرند كه به اختصار به آنها ا
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  ارايه مدل تحقيق -2-2
در صـدد كـاربرد    ،با توجه به اينكه در ايـن پـژوهش  

مدل رياضي مناسب بـراي ارزيـابي شـاخص هـاي رفـاه      
 ‐شــهري شــهر تهــران هســتيم، ايــن پــژوهش توصــيفي 

وري كالســيك تحليلــي ئــتحليلــي اســت و اســتفاده از ت
  .پوششي داده ها مدنظر بوده است

اطالعات در خصـوص اجـزاي    به منظور جمع آوري
كه -هاي مدل  مدل، ابتدا با مطالعه كتابخانه اي، خروجي

همان اجـزاي تشـكيل دهنـده ي شـاخص رفـاه شـهري       
از طريـق مطالعـات نظـري     ،سـپس . انتخاب شـد  -است

هـا انتخـاب    مقاالت معتبر و مشاوره با خبرگـان، ورودي 
 .شد

  
  روش تحليل پوششي داده ها  2-2-1

ده ها عبارت اسـت از روش برنامـه   تحليل پوششي دا
ــارايي نســبي در   ــري ك ــدازه گي ــراي ان ريــزي رياضــي ب

بـر   3و رودز 2، كـوپر 1واحدهاي همسان، كه آن را چـارنز 
ـ  . ، ابداع كردنـد 4مبناي مدل فارل خود، ايـن  ةآنهـا در مقال

تحليـل پوششـي   «: روش را به صورت زير تعريف كردند
گرفته شده براي  مدل برنامه ريزي رياضي به كار ،داده ها

داده هاي مشاهده شـده اسـت كـه روشـي جديـد بـراي       
تخمين تجربي نسبتهاي وزني يا مرز كـارايي را همچـون   

از » .اقتصاد مدرن استة تابع توليد فراهم مي سازد كه پاي
ــده    ــابي واحــدهاي تصــميم گيرن ــراي ارزي ــن روش ب اي

                                                      
1- Charnes 
2 - Cooper 
3 - Rhodse  
4 - Farel 

5(DMU)  واحـدهاي تصـميم گيرنـده    . شـود استفاده مـي
مجزا كه فردي  ياز واحد سازماني با سازمانعبارت است 

بـه   ؛يس يا مسـؤول آن را اداره مـي كنـد   يبه نام مدير يا ر
شرط آنكه اين سازمان يـا واحـد سـازماني داراي فراينـد     

يعني تعدادي عوامل توليد به كـار گرفتـه    ؛سيستمي باشد
با توجه به اينكـه  . شوند تا تعدادي محصول به دست آيد

و خـدماتي،   هاي توليدي شامل سيستمسيستم مورد نظر 
در  ،انتفاعي و غير انتفاعي و دولتي و غير دولتي مي شـود 

گيري از لـو ادبيات تحليل پوششي داده هـا بـه منظـور ج   
پراكنده كاري، به جـاي عوامـل ورود سيسـتم، از مفهـوم     

و به جاي محصوالت خروجي سيسـتم، از مفهـوم    6نهاده
 .)25-20: 1383 مهرگان،(استفاده مي شود  7ستاده

 ،يكي از مهمترين مزايـاي روش تحليـل پوشـش داده   
قابليت تلفيق متغيرهايي بـا واحـدهاي سـنجش متفـاوت     

علت اين موضوع در نحوه ي به كارگيري متغيرهـا  . است
واحدها نهفته است، بـه عبـارت ديگـر، هـر      ةمقايس براي

ر واحدهاي ديگ همةمتغير تنها با متغير همجنس خود در 
ح برخي از مدلهاي اصلي در ادامه به شر. مي شود مقايسه

  :پرداخته مي شود
  
   CCRكوپرو و رودز  مدل چارنز، -

ــدل را در ســال   ــن م ــوپر و رودز  1978اي چــارنز، ك
 -اين مـدل . معروف است CCRمعرفي كردند و به مدل 

به دنبال حداثكر  -كه يك الگوي برنامه ريزي خطي است
از طريــق انتخــاب  pد كـردن امتيــاز كــارايي نسـبي واحــ  

                                                      
5 - Decision Making Unit 
6 - input 
7 -output  
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مجموعــــه اي از اوزان بــــراي تمــــامي وروديهــــا و 
اين در حالي است كه امتياز هر واحد بايد . خروجيهاست

 .شود 1كوچكتر يا مساوي 

  

  
 

 pكارايي نسبي واحد تصـميم گيـري   pwدر اين مدل 
)(است  PDMU ال يـافتن  ، به عبارت ديگر، مدل به دنبـ

 .حداكثر ستاده با توجه به محـدوديتهاي نهـاده اي اسـت   

ir xy  nخروجي بـراي   sورودي و  kبه ترتيب، بيانگر  ,
نيز به ترتيب،  uو  vبردارهاي . واحد تحت بررسي است

محـدوديت  . اوزان وروديها و خروجيها را نشان مي دهند
سري اسـت كـه از   در واقع مخرج تابع هدف اوليه ك ،اول

اين طريق مي توان مدل را در قالـب يـك برنامـه ريـزي     
محدوديت دوم اين اطمينان را مـي دهـد   . خطي حل كرد

انتخاب شـده از اوزان، امتيـاز كـارايي     ةكه تحت مجموع
 1هيچ كدام از واحدهاي تصـميم گيـري بيشـتر از عـدد     

مدل فوق براي هر يك از واحدهاي تصميم گيري . نشود
اجرا درآيد تـا كـارايي نسـبي تـك تـك واحـدها        بايد به

براساس تجربيات صورت گرفته در مـدل  . مشخص شود
CCR ،        اگر تعـداد واحـد در مقايسـه بـا مجمـوع تعـداد

وروديها و خروجيها اختالف چنداني نداشته باشـد، پـس   
خواهيم ديد كه اكثر واحـدها كـارآ خواهـد     مسألهاز حل 

در واقع مدل، . گرفت شد و روي مرز كارايي قرار خواهد
  . غير واقعي خواهد بود

  
  BCCمدل  -

∑با اضافه كردن قيـد تحـدب    ،اين مدل
=

=
n

j
j

1
1λ  بـه

بـدين  . حاصـل مـي شـود    CCRبرنامه ريزي خطي اوليه 
بازده به مقياس مـي توانـد ثابـت، افزايشـي و يـا       ،ترتيب

افـزودن ايـن محـدوديت بـه مـدل برنامـه       . كاهشي باشد
ا بـر  بنورودي م BBCي خطي اوليه و دوگان مدل ريزيها

 : زير آمده است
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. را بر مبناي خروجيها نيز مي توان مطرح كرد BCCمدل 

∑كافي است محدوديت
=

=
n

j
j

1
1λ ةرا به برنامه ريزي اولي 

CCR خروجي مبنا اضافه كنيم.  
  
  رتبه بندي واحدهاي كارآ 2-2-2

ي تحـت بررسـي را بـه دو    مدلهاي مـذكور، واحـدها  
تقسـيم مـي   » واحدهاي ناكـارآ «و » واحدهاي كارآ«گروه 

به رتبه بندي بين واحـدهاي كـارآ تـوجهي     بنابراين،. كند
مشـخص  » 1«نمي كند و واحدهاي كارآ با مقدار عـددي  

 –از مـدل اندرسـون    ،براي رفـع ايـن مشـكل   . مي شوند
  . پترسون بهره خواهيم گرفت
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  پترسون ومدل اندرسون  -
هاي رتبـه بنـدي واحـدهاي     اين مدل يكي از تكنيك

دهد مقـدار  اجازه مي (p)كارآ است كه به يك واحد كارآ 

را كسب كند و ايـن كـار را از طريـق     1كارايي بزرگتر از 
  :امين محدوديت در مدل اوليه انجام مي دهد pحذف 
 

  
  . حد كارآ متغير مربوط را حذف كنيمبراي وا ،در مدل دوگان نيز كافي است در هر بار اجراي مدل

  
تحليل نتايج و بررسي آماري شاخص هاي سالمت  -3

  شهري 
از آن جا كـه اولـين نيـاز انسـان      :آلودگي هوا -3-1

آلودگي هـوا و    بنابراين،براي زندگي، هواي سالم است، 
 ،محيطـي -هـاي ناشـي از آلـودگي هـاي زيسـت       بيماري

مله مهمترين عوامل از ج ،آلودگي وسايل نقليه بخصوص
در شـهر تهـران بـا همـان     . مخرب سالمت شهري اسـت 

دسـتگاه خـودرو    1500زيرساخت هاي موجـود روزانـه   
بـه عنـوان يكـي از     آن را توان وارد شهر مي شود كه مي

  .)25: 1387ماهر، (ترين علل آلودگي نام برد  اصلي
استانداردي كه در   براي  سنجش آلودگي هوا شاخص

ايـن  . اسـت  PSI1كـاربرد دارد، شـاخص  شهرهاي بزرگ 
                                                      
1 Pollutant Standard Index 

كميت استانداردي است كه براي گزارش روزانـه كيفيـت   
و از پـنج آالينـده منوكسـيد كـربن،      مي شودهوا استفاده 

اكسيد نيتروژن، دي اكسيد گوگرد و ذرات معلـق   ازن، دي
ها در هواي شهر تهـران   مهمترين آالينده. تشكيل مي شود

بـر اسـاس آخـرين    . ندمنوكسيدكربن و ذرات معلق هسـت 
مي توان وضعيت آلودگي محـيط زيسـت را در    ،يافته ها

  )25: 1387احمدي و وفايي يگانه، (: نمودار زير نشان داد
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  مركز كنترل كيفيت آلودگي هواي تهران: مأخذ 1388آلودگي هواي تهران در يك روز شهريور نمودار  - 1شكل شماره 

  
  :ه ترتيب مناطق شهر را مي توان در جدول زير نشان دادوضعيت آلودگي شهر تهران ب ،هم چنين

  
  با شاخص ذرات معلق در هوا – هاي سنجش شهرتهران در فصول مختلف سال به تفكيك ايستگاهوضعيت  -1شماره  جدول

 سرخه حصار فرهنگسراي بهمن پرديسان استاد نجات الهي آزادي تجريش قلهك ميانگين فصل

 59/4 51/1 48/0 38/5 68/7 72/0 61/5 57/0 بهار
 60/3 73/2 87/5 53/6 83/1 89/4 71/8 74/1 تابستان
 51/6 76/7 67/5 57/0 86/8 91/1 69/2 71/4 پاييز
 36/3 55/3 54/2 40/3 82/0 82/1 68/4 59/8 زمستان

  رانسازمان كنترل كيفيت هواي ته :ماخذ                                            استبدترين حالت  100*        
  

بيشــترين مشــكالت ســالمت  :ســالمت روان -3-2
متعلق به كالن شهرهاست كه طبق آمارها مشكالت  ،روان

. درصد آنان را تشكيل مي دهـد  20سالمت روان بيش از 
سازمان بهداشت جهاني اعالم كـرده اسـت كـه در سـال     

ترين بيماري را در سـطح دنيـا بـه     افسردگي شايع ،2020
ضـرورت توجـه بـه     براين،بنـا . خود تخصيص مي دهـد 

 ،ريزي هاي كالن در خصوص سالمت رواني شـهر  برنامه

ــت     ــهرهاي دنياس ــالن ش ــاي ك ــه ه ــرين دغدغ از مهمت
وجــود فضــاي ســبز در  .)36: 1386محمــدزاده اصــل، (

يكي از مواردي است كه مي تواند باعث ارتقـاي   ،شهرها
سـرانه فضـاي    ،شكل زير .سالمت رواني شهروندان باشد

ــهري ر  ــبز ش ــر س ــي   1000ا در ه ــان م ــر نش ــد نف : ده
)www.htt.ir(  
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 (www.tehran.ir). سايت شهرداري تهران: مأخذسرانه فضاي سبز شهري در تهران به تفكيك مناطق  - 2 شماره شكل

  
يكي از مهمترين شاخص هـايي كـه تـامين     ،همچنين

امنيـــت اجتمـــاعي    ،كننـــده ســـالمت روان اســـت  
 تهران شهر كالن در يشهر امنيت .)1385رهنمايي، (.است

 جايگـاه  دليـل  بـه  نخسـت : است توجه درخور بعد دو از

 آن دوم و دارد ملـي  اقتصاد مديريت در تهران كه اي ويژه

 و انحرافـات  ازسـ   زمينـه  شـهرها  كـالن  كلـي  طـور  به كه
 دليـل  به تهران اكنون هم. هستند اجتماعي هاي نابهنجاري

 در جنايت و جرم آمار باالترين دارايخاص خود  شرايط

 تفـاوتي  ريشه ميجرا نظر از و است كشور شهرهاي بين

  . )1380كالنتري، ( دارد كشور شهرهاي ساير با فاحش
براي بررسي اينكه يك شهروند تا چه اندازه احسـاس  

هاي عدم امنيت يا بـه   امنيت يا فقدان آن را دارد، شاخص

با مفهوم عكس امنيت در ارتباط كه هايي  عبارتي شاخص
توانند كاربرد  د، به شكل مستقيم و يا غير مستقيم ميهستن

چند عامل خاص در مورد تهران وجود دارد . داشته باشند
كه حس عدم امنيت در كالن شهر تهران را تشديد كـرده  

زلزله، گراني، عدم امنيـت در  : اين موارد عبارتند از. است
تامين مسكن، وجود جمعيت جـوان و بيكـار كـه نـوعي     

است و تمركز بـاالي   وم را در تهران ايجاد كردهناامني مدا
 :مانند ،هايي وجود سازمان. مراكز اداري و امنيتي در تهران

نشاني، مراكـز مـديريت زلزلـه و برخـورد بـا       پليس، آتش
از جملـه مـواردي هسـتند كـه      ،هاي اجتمـاعي  ناهنجاري

  .توانند احساس امنيت را در شهروندان تقويت كنند مي
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  و آتش نشاني ها+ 10تعداد كالنتري ها، مراكز پليس  -2 شماره جدول

 ناكتاب تهران، سايت شهرداري، استخراج محقق: ماخذ                                                                             

 تراكم جمعيت هكتار +10دفاتر پليس  كالنتري ها ايستگاه هاي آتش  نشاني و خدمات ايمني مناطق

 35.7 7750 3 4 2 1منطقه 

 51.6 10620 5 5 4 2منطقه 

 81.5 3200 2 4 4 3منطقه 

 46.9 16361 3 7 5 4منطقه 

 53.0 11338 4 5 5 5منطقه 

 115.6 1990 3 4 2 6منطقه 

 215.4 1480 1 2 2 7منطقه 

 290.0 1240 1 3 2 8منطقه 

 40.4 4306 0 1 2 9منطقه 

 409.0 720 1 3 0 10منطقه 

 219.6 1110 3 4 4 11منطقه 

 134.4 1510 2 3 4 12منطقه 

 156.3 1450 2 1 2 13منطقه 

 217.7 2070 1 3 0 14منطقه 

 156.9 4140 1 5 2 15منطقه 

 166.7 1820 1 5 1 16منطقه 

 377.6 700 0 1 0 17منطقه 

 36.5 8181 1 2 2 18منطقه 

 53.9 4449 1 2 1 19منطقه 

 58.8 6458 0 4 2 20منطقه 

 12.6 17222 1 2 3 21منطقه 

 53.4 1260 0 0 2 22منطقه 
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سال  سهوضعيت مسكن براي شهر تهران خصوصا در 
به حدي از اهميت برخوردار شده است كه شايد  ،گذشته

هاي بسيار مهـم   به جرات بتوان گفت كه يكي از شاخص
تلقي  سالمت روان در اين شهر مي تواند  ورفاه اجتماعي 

سـال گذشـته از رشـد     پـنج متوسط قيمت زمين در . شود
درصدي برخوردار بوده است و اجاره بهـاي يـك    169.4

ايـن  . درصد افزايش داشته اسـت  175.9متر مربع مسكن 
كننده سهم قابل مالحظه هزينه مسكن  به نوعي بيان مسأله

براي خانوارهاي تهراني و روند فزاينده آن به عنوان يكي 
هاي مهم و اختالل زا در روند توسـعه امنيـت و    از چالش

  . شود رفاه اجتماعي در شهر تهران محسوب مي
  

مشاركت اجتماعي اساس  :مشاركت اجتماعي -3-3
ه اي كـه توسـط سـازمان    ژپرو.توسعه پايدار شهري است

هماهنگي : بر دو اصل است ،بهداشت جهاني تعريف شده
: 1386ل، محمدزاده اصـ . (بين بخشي و مشاركت مردمي

 بـه  ل شهر درگير هستند و نسـبت يشهروندان با مسا) 35
مقوالتي كه به طـور غيرمسـتقيم فـرد و خـانواده آنهـا را      

هـاي   مشـاركت . هستندحساس  ،دهند تحت تاثير قرار مي
شهري باعث ايجاد دانـش و آگـاهي مسـتقيم نسـبت بـه      

. كنند مي  فضاي اطمينان بخشي ايجاد ،ل شهري شدهيمسا
اي سودمندانه شهري خصلتي دو سويه داشـته،  ه مشاركت

كننـدگان حـق     مشـاركت و  داوطلبانه و آگاهانـه هسـتند  
هارا دارند و مخصوص يك قشـر   گيري شركت در تصميم

  .)45: 1386محمدزاده اصل، (خاص نيستند 
  

ديگر از  ييك ،آلودگي صوتي :آلودگي صوتي -3-4
هاي محـيط زيسـت در فضـاي شـهرها محسـوب       آالينده

شود كه سهم مهمي در از بـين بـردن رفـاه اجتمـاعي      مي
اين نـوع از آلـودگي در مـديريت كـالن     . شهروندان دارد

مراكـز بهداشـتي درمـاني،     ،شهرسازي، معمـاري داخلـي  
طـور   آموزشي و تحقيقاتي، مسكوني و تجـاري و همـين  

طراحي ماشين آالت صنعتي مورد توجه ويژه قرار گرفتـه  
دهـد كـه هيـاهو و     شـان مـي  تحقيقات انجام شده ن. است

هـاي جسـمي و    هـاي زنـدگي ماشـيني، نـاراحتي     دغدغه
شـود كـه    كالن شهرها را باعث مـي در روحي شهروندان 

عوارض جسمي، روحي و رواني ناشي از سـر و صـداي   
   . ترافيكي در مقايسه با انواع ديگر بسيار زيانبارتر است

ماننـد تهـران از آن    ،مقوله آلودگي صوتي در شـهري 
ت از اهميت بيشتري برخوردار شده است كه بسياري جه

هــايي از شــهر كــه در  هــا در بخــش از ادارات و ســازمان
اند، وارد شده و فضاي  گذشته صرفا مناطق مسكوني بوده

  .)36: 1387ماهر، (ند ا به خود اختصاص دادهشهري را 
  

عــدالت، برابــري، بحــث  :عــدالت اجتمــاعي -3-5
ي از ايـن  ياهي و موضـوع طبقات اجتماعي، تبعيض نـژاد 

براسـاس  . المللي اسـت  از مباحث روز مجامع بين ،دست
اما در  ،است 2/1ميزان رشد جمعيت در تهران  ،اطالعات

د كه نزديك بـه  سمي ر 1/8مناطق حاشيه اي اين رقم به 
ضرورت توزيع  بنابراين،برابر بيشتر از تهران است،  چهار

لوه مـي  عادالنه سرويس هاي سالمت شهري ضروري ج
  .)42: 1386محمد زاده، (نمايد 

  
يكي ديگر از مواردي كـه   :بيماريهاي واگيردار -3-6

قانون برنامه چهـارم توسـعه بـه آن     143صراحتاً در ماده 
اشاره شده است، لزوم اجراي برنامه هـاي جـامع كـاهش    
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. استرفتارهاي پرخطر و پيشگيرانه و درمان بيماري ايدز 
تــرين و  خطرنــاك ديــفدر راز آنجــا كــه ايــن بيمــاري 

ترين بيمـاري هاسـت، لـزوم توجـه بـه اقـدامات        پرهزينه
پيشگيرانه به منظور ايجاد صرفه جويي و تخصيص بهتـر  

هـاي شـهرداري در    رسد، تالش منابع ضروري به نظر مي
ــاني رايگــان، امكــان انجــام    ــز مشــاوره درم ايجــاد مراك

هــاي محرمانــه رايگــان، در دســترس قــراردادن  آزمــايش
رنگ هاي تزريقي براي معتادان، گسترش سطح آگـاهي  س

نظيــر  ،هــاي عمــومي از طريــق وســايل ارتبــاط جمعــي 
تلويزيون، ايجاد صـندوق حمايـت از بيمـاران ايـدزي و     

هاي دولتي در اين  از جمله حمايت ،مواردي از اين دست
به  يانمبتال تعداد .)www.htt.ir( تواند باشد خصوص مي
. يكي از ايـن شـاخص هاسـت    هزار نفر 100ايدز در هر 

متوسط اين . استنفر  25اين ميزان براي شهر تهران برابر 
   .sirs.tehran.ir)( استنفر  87شاخص در كشورهاي دنيا 

 
فقـر، درآمـد سـرانه،     :هاي اقتصـادي  شاخص -3-7

از جمله شاخص هـاي اقتصـادي   ... توزيع درآمد، تورم و
توان تأثيرات متفـاوتي بـر سـالمت شـهري      ند كه ميهست

ارتبـاطي بـه صـورت دور     ،ميان فقـر و سـالمت  . گذاردب
وجود فقر باعث تشـديد عـدم   . تسلسل باطل وجود دارد

سالمت شهري خواهد شد و عدم سالمت باعث تشـديد  
درآمـد بـه عنـوان يكـي از      ،از سـويي . فقر خواهـد شـد  
كـه ايـن   سـت  ا 1هـاي توسـعه انسـاني    مهمترين شاخص

نگر رفاه جوامع استفاده اشاخص به عنوان جديدترين نماي
  . شود مي

                                                      
1. HDI (Human developed index) 

هاي مـالي و مانـدگاري در    نگراني خصوص،در اين  
از  ،هاي توسـعه  موجب پايين آمدن شاخص ،تأمين درآمد

شود كه زمينه  مي... جمله اميد به زندگي، سالمتي رواني و
ـ . ساز كاهش رفاه اجتماعي است ه امنيـت  در بررسي مقول

ــد، پاســخ هــاي مشخصــي از   ــدگاري كســب درآم و مان
اطالعاتي سرشماري حاصل نمي شود، اما بـا اسـتفاده از   
اطالعات موجود در سـطحي كـه امكـان آن وجـود دارد     

. شــده انــدشــهروندان تهرانــي از منظــر شــغلي بررســي 
، جمعيـت فعـال   1385براساس اطالعات سرشماري سال 

تشكيل مي اين شهر را  درصد از كل جمعيت 28.3تهران 
مناطق تهـران جمعيـت غيرفعـال بـيش از      همةدر دهد و 

ه شـده از  يـ براساس آمار ارا. نيمي از جمعيت فعال است
درصـد بيكـار و    6.1كل نيروي كار فعال در تهران تعداد 

نفـر ،   8272با  15 :به ترتيب مناطق. يا جوياي كار هستند
شـترين تعـداد   نفـر داراي بي  6263بـا   2نفـر و   7350با 4

داراي تعــداد كمتــرين   1و  21، 22بيكــاران و منــاطق  
  .  هستندبيكاران 

يكي از معيارهاي ماندگاري و كسب درآمد، بـه سـن   
سـن سرپرسـت سـهم    . سرپرست خـانوار مربـوط اسـت   

تا  30توجهي از خانوارهاي تهراني در فاصله سني درخور
ن بـودن سرپرسـتا   كننـده جـوان   سال قرار دارد كه بيان 40

از ميان كل شاغالن زن دهد  آمارها نشان مي. خانوار است
نفـر را    1803141و مرد در تهران كه جمعيتـي بـالغ بـر    

-29درصـد بـين    28.3شامل مي شوند،  به طور متوسط 
درصـد بـين   21.1سـال،  30-39درصد بـين  30.9سال، 20
درصـد   2.6سـال،   50-59درصد بـين   9.5سال ، 49-40

. هسـتند  سال و بيشـتر  65رصد د 2.5سال و  60-64بين 
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  درصد خانوارها با توجه به سن سرپرست خانوار -3شماره  جدول
ساله و  65 

 بيشتر
60 – 

 ساله 64
55 – 59 
 ساله

50 – 54 
 ساله

45 – 49 
 ساله

44 -40 
 ساله

35 – 
 ساله 39

30 – 34 
 ساله

25 – 29 
 ساله

20 -24 
 ساله

15 – 19 
 مناطق ساله

8.9 4.6 5.2 6.5 7.4 7.5 6.9 5.7 3.8 1.3 0.3 1 

8 4.7 5.3 7 9.3 10.3 8.7 6.7 3.8 1.1 0.2 2 

14.4 6.8 7.3 8.8 10.1 9.7 8.5 6.5 4.1 1.3 0.2 3 

5.5 3.8 4.6 5.7 7.4 9.5 10.8 9.8 6.8 1.8 0.2 4 

4 2.8 3.5 4.7 6.5 8.8 8.9 7.2 4.1 0.9 0.1 5 

16.9 6.9 7.1 8.7 10.8 11.2 9.8 7.5 4.2 1.3 0.3 6 

14.3 6.2 6.1 7 8.2 10.2 11.3 10.4 6.5 1.5 0.2 7 

10.7 6.3 6.3 6.4 7.4 9 10.4 10.8 7.1 1.4 0.1 8 

10 6.5 6.4 6.3 8 11.5 12.7 14.3 10.9 2.5 0.1 9 

12.6 6.1 5.4 5.4 6 8.1 10.6 11.7 7.9 1.5 0.1 10 

12.4 5.5 5.2 5.7 6.7 8.1 9.9 9.2 5.5 1.3 0.3 11 

11.7 5.1 4.8 5 5.7 7.5 8.9 8.9 7.1 2.3 0.3 12 

13.1 6.7 6.5 6.8 7.9 10.6 11.9 11.2 6.8 1.5 0.1 13 

9.1 5.1 5.2 5.5 6.4 8.6 10.2 10.9 7.4 1.5 0.1 14 

6.5 4.3 4.6 5.4 7.2 10.5 12.7 14.1 12.3 3.4 0.2 15 

12.1 6.8 6.1 6 6.6 8.8 12.1 14.2 11.4 3 0.2 16 

11.1 6.6 6.7 6.7 7.1 9 11.8 15.3 15.1 4.3 0.2 17 

4.9 3.7 4.3 5.4 6.4 8.8 11 12.9 13.2 4.3 0.2 18 

5.3 3.8 4.3 5.2 6.6 9 10.5 12.2 12.3 4.1 0.2 19 

9.3 5.5 5.7 6 7.7 10.7 13.4 14 12.2 3.4 0.2 20 

4.9 3.6 4.6 6.1 9.3 14.6 17.5 16.7 12.3 3.6 0.2 21 

2.1 1.8 2.4 3.7 5 7.3 8.2 7.2 4.3 1 0 22 

  مركز آمار ايران: مأخذ
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  ننسبت انواع مشاغل در مناطق مختلف تهران به كل شاغال -4 شماره دولج

  
  مركز آمار ايران: مأخذ                                                                                                                          

  
از آنجـا كـه در    :نظام تأمين اجتماعي مطلوب -3-8

گـذاري در   مباحث اقتصادي، رابطه متقـابلي بـين سـرمايه   
بهداشــت، درمــان و توســعه اقتصــادي وجــود دارد و از  

سـطح سـالمت افـراد جامعـه بـه توسـعه        يارتقا ،طرفي
 142مي شـود، در مـاده   منجر اقتصادي و فرهنگي جامعه 
، به منظـور افـزايش اثـربخش    قانون برنامه چهارم توسعه

ه خدمات سالمت در كشور و توسعه نظام بيمـه  ينظام ارا
خدمات درماني، اقداماتي در جهت استقرار شركت هـاي  
بيمه تجـاري و غيرتجـاري، بيمـه سـالمت بـا محوريـت       

در . پزشك خانواده و نظام ارجاع پيش بينـي شـده اسـت   
خـدمات   شدرصد افراد تحت پوشـ  54حدود تهران نيز 

: 1380طالبي و زنگي آبادي، ( بيمه تامين اجتماعي هستند
36(. 

  
  

مديريت آب در شهرهاي : آب آشاميدني سالم -3-9
به عنوان يكي از مهمترين شاخص هـاي سـالمت   بزرگ 

ــت  ــالن شهرهاس ــهري در ك ــت. ش ــه  آب  كيفي ــل  ب   دلي
تغييـر    مختلـف  هـاي  و ورود آالينـده   انسـان   هـاي  فعاليت

 .گذارد تأثير سوءمي  انسان  برسالمتي ،ايتدر نه  كند كه مي
بـيش از   ،براساس اطالعات سرشماري نفـوس و مسـكن  

كشـي   درصد از مناطق تهـران از آب آشـاميدني لولـه    89
تصـفيه   پـنج ، 1385براساس اطالعات سـال  . دنبرخوردار

هزار ليتـر بـر ثانيـه آب     43خانه در تهران وجود دارد كه 
تصـفيه شـده بـيش از     شرب تامين مي كنند و حجـم آب 

ن شـبكه آب  ادرصد مشترك .استميليون متر مكعب  800
ــر  در  آشــاميدني بهداشــتي ــران براب درصــد  99شــهر ته

ايــن شــاخص در شــهرهاي واقــع در كشــورهاي  .اســت
 91در كشـورهاي در حـال توسـعه    درصـد،   100صنعتي 

درصـد   70درصد و در كشـورهاي كمتـر توسـعه يافتـه     
  .است
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  در شهر تهران زان دسترسي به آب آشاميدني سالممي -5شماره  جدول

 سال
  دسترسي به آب بهداشتي

 شهري روستايي

1357  23.5  -  
1381 4/87 8/98 

1382 8/87 8/98  
1383 2/88 9/98  
1384 5/88 99  
1385 9/88 1/99 

  .مركز آمار ايران: مأخذ              
از جملـه   ،هـايي  شـاخص : بهداشت و درمان -3-10

ارتقـاي امنيـت   ، درماني كشـور  -سترش شبكه بهداشتيگ
 تقويت نظام بيمـه درمـان   و اصالح ساختار، غذا و تغذيه

كنـي   و ريشـه  نتـرل ، كهاي بيمه ساماندهي صندوق، كشور
بــا قابليــت پيشــگيري و درمــان  دارواگيــرهــاي  بيمــاري
و  طح كيفـي خـدمات  ي سـ غير واگير و ارتقاهاي  بيماري

ه خدمات و كـاهش  يولتي در ارايش سهم بخش غير داافز
اصــلي بخــش شــاخص هــاي  ، از جملــهتصــدي دولــت

بوده كه باعث  در حوزه سالمت شهري بهداشت و درمان
تغييرات مثبت در شاخص هاي بهداشتي و درمـاني شـده   

   .است
آمارهاي شاخص هاي سالمتي در شهر تهران به طور 

  : جزيي تر به قرار زير است
 ؛ك تخت بيمارستانتعداد افراد به ازاي ي -

نفر يك تخـت بيمارسـتاني    407در تهران به ازاي هر 
نفـر يـك تخـت     525در كشور به ازاي هـر  . وجود دارد
ــراي پايتخــت كشــورهاي  . وجــود دارد ــن شــاخص ب اي

  .استنفر  285پيشرفته برابر 
درصــد مــرگ و ميــر ناشــي از بيماريهــاي قلبــي و  -

 :عروقي

سط جهاني اين متو. است 23مقدار اين شاخص برابر 
كشـور   190ايـران در دنيـا در بـين     .است 7عدد در دنيا 

فـوت  مورد بررسي از نظر تصادفات راننـدگي منجـر بـه    
  .كشور اول بوده است 20 وهمواره جز

درصــد مــرگ و ميــر ناشــي از بيماريهــاي قلبــي و  -
  عروقي

در دنيا . استدرصد  35.2اين شاخص در تهران برابر 
ناشــي از بيماريهــاي قلبــي و درصــد مــرگ و ميرهــا  29

  .استعروقي 
مرگ و ميـر كودكـان قبـل از يـك سـالگي در هـر        -
 :تولد 1000

متوســط . اســت 27.3ص در تهــران برابــر خايــن شــا
  .مورد است 68جهاني اين شاخص در دنيا 

 :سرانه بهداشت به دالر -

سـرانه  . دالر اسـت  604سرانه سالمت در كشور برابر 
ــا از  ــا بيشــتر و از  120ســالمت در كشــور م كشــور دني

 و دالر 2560انگلسـتان بـا    كشورهاي توسعه يافتـه نظيـر  
  .تتر اس ينيدالر بسيار پا 2700 با امريكا
 :سرانه مصرف روغن -
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. كيلـوگرم اسـت   17سرانه مصرف روغـن در تهـران   
كيلـوگرم   12.5متوسط مصـرف جهـاني روغـن در دنيـا     

  .است
 تولد 1000 سال در هر پنجمرگ و مير كودكان زير  -

مار آمتوسط . است 32اين شاخص براي شهر تهران برابر 
درصد افـراد   54حدود در تهران نيز . استنفر  91جهاني 

   .خدمات بيمه تامين اجتماعي هستند شتحت پوش

  

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
حداقل آشپزخانه

  
  .مركز آمار ايران: مأخذ ،هرانگانه شهر ت 22درصد استفاده از حداقل حمام و آشپزخانه در مناطق  - 3شكل شماره 

  

يكـي از   ،اغذيه سالم و كـافي  :امنيت غذايي -3-11
از ديدگاه توسعه . شاخص هاي مهم سالمت شهري است

ملي، عدالت اجتمـاعي و رشـد اقتصـادي، تـأمين غـذاي      
كافي، كميت و كيفيت الگوي غذاي مصـرفي و سـالمت   

در محـور اصـلي و تعيـين كننـده      ،تغذيه اي افراد جامعه
بستر حركت انسان محوري است و سـوء تغذيـه نيـروي    
. بازدارنده موثر بر فرآيند توسعه ملي محسوب مـي شـود  

ين انــرژي يكــي از مشــكالت عمــده يســوء تغذيــه پــروت
كمبـود  . سـال كشـور اسـت    پـنج اي كودكـان زيـر    تغذيه

با توجـه بـه    Aها به ويژه آهن، روي، ويتامين  ريزمغذي
از عوامل موثر در بـروز   ،دارند تاثيري كه بر رشد كودكان

مشكل كمبود آهـن و   ،همچنين. استسوء تغذيه كودكان 

 و Dو  Aهـاي   كم خـوني ناشـي از آن، كمبـود ويتـامين    
  .پنج سال وجود داردكمبود روي در كودكان زير 

بررسي برخي از شاخص هاي امنيت غذايي در شـهر  
  : تهران به صورت زير است

 :رانسرانه مصرف لبنيات شهر ته -

اين  .استكيلوگرم  93سرانه مصرف لبنيات در تهران 
ــات در    ــرف لبنيـ ــرانه مصـ ــه سـ ــت كـ ــالي اسـ در حـ

  .استكيلوگرم  300اروپايي  كشورهاي
 :سرانه مصرف گوشت قرمز -

كيلـوگرم   12سرانه مصرف گوشـت در تهـران برابـر    
رمـز در دنيـا بـا احتسـاب     قسرانه مصرف گوشت . است

ايـن  . استكيلوگرم  17.5فرآورده هاي گوشتي آن حدود 
  .استكيلوگرم  28ميزان در اروپا حدود 
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  :سرانه مصرف گوشت سفيد -
. كيلوگرم است 29اين شاخص براي شهر تهران برابر 

نصــف  ،بزيــان در تهــران آســرانه مصــرف گوشــت   
در  2007ايـران در سـال   . استاستانداردهاي بين المللي 

ر كشـو . مصرف گوشت مرغ قرار داشته اسـت  پنجاهرتبه 
كيلوگرم گوشت مـرغ   64امارات با مصرف سرانه ساالنه 

كيلـوگرم در رتبـه دوم قـرار     58در رتبه اول و آمريكا با 
 شدرصد افراد تحـت پوشـ   54حدود در تهران نيز . دارد

  .خدمات بيمه تامين اجتماعي هستند

 
ــادماني -3-12 ــادماني: ش ــرين   ،ش ــه مهمت از جمل

شادماني . ا و شاخص هاي سالمت شهري استهموضوع
پـراكنش  . در ميان مردم كشورهاي جهان، متفـاوت اسـت  

هـاي   شـاخص  جغرافيايي شادي در جهـان، بـا توجـه بـه    
بيانگر رويكرد مـردم جهـان بـه شـادماني      ،متعدد زندگي

تـوان بـه ايـن     با نگاهي به نقشه پراكنش شادي مي. است
 ،كشـورهاي توسـعه يافتـه    نتيجه رسيد كه عموما مردمـان 

. وندان كشورهاي توسعه نيافته بيشتر شادندنسبت به شهر
اســتراليا و ايــاالت متحــده در صــدر  كانــادا،شــهروندان 

ــان    ــن مي ــد و در اي ــرار دارن ــان ق ــاد جه ــورهاي ش  ،كش
آفريقايي كمترين بهره را از شـادماني و نشـاط    كشورهاي

كشـورهاي معمـولي و    ايران در اين نقشه در كنـار . دارند
 .مناسب قرار دارد

ــد بر ــاخصهرچن ــدگي رســي ش ــاي زن ــه  ،ه از جمل
فراغــت،  درآمــدها، امــاكن تفريحــي در شــهرها، اوقــات

هـاي   منـدي از عرصـه   دسترسي به خدمات مناسب و بهره
 ،مناسب براي ايران رقم زند اندازي تواند چشم عمومي مي

اما در حال حاضر ايران نسبت به بسـياري از كشـورهاي   
 يهـا  شاخص بررسي. جايگاه خوبي دارد ،توسعه در حال
نشان مي دهد كه تهـران يـك شـهر خاكسـتري      ياد شده

خنثي دارد؛ حتـي رنـگ     در تهران، همه چيز رنگ. است
بـر اسـاس    .)11: 1388عابدي، ( هاي زنان و مردان لباس

كشور شـاد   79آخرين رتبه بندي كشورهاي شاد، از ميان 
م قرار گرفته كه بـا توجـه   چهل و هشتدنيا، ايران در رتبه 

المت شهري، ارتقاي اين شاخص نيز هميت ارتقاي سبه ا
در حـــــوزه اجرايـــــي قـــــرار گيـــــرد     بايـــــد

[mindblog.dericbownds.net].  
 

از آنجايي كه رنگ ساختمان ها، : رنگ شهري-3-13
تأثيرات ... مبلمان شهري، نور پردازي خيابان هاي شهر و 

هـاي سـاكن در    شگرفي در ارتقاي سالمت رواني انسـان 
از بهترين راهبـرد بـراي رنـگ     بايد بنابراين،، شهرها دارد

بزرگترين تأثير . آميزي شهرها در روز وشب استفاده نمود
، علـت به همـين  . شهر بر ساكنانش از لحاظ بصري است

 ،چالشـي كـه شـهرهاي در حـال توسـعه      امروز مهمترين
. هاي بصـري اسـت   آلودگي ،ازجمله تهران با آن مواجهند
برد رنگ در شهرسازي اهميت اينجاست كه اهميت و كار

  .)5: 1388اورند، ( كند پيدا مي
  
  جمع بندي و نتيجه گيري -4

اين بررسي با رويكـرد طبقـه بنـدي منـاطق مختلـف      
با توجه به نتـايج   ،هاي رفاه شهري تهران از منظر شاخص

بررســي . انجــام شــد 1385سرشــماري آمــاري در ســال 
 هـا ي  هاي رفـاه شـهري نشـان داد كـه شـاخص      شاخص
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 درخـور هاي اخير دستخوش تغييرات  مذكور در طي سال
هايي  اي از شاخص اند و صرفا استفاده كليشه توجهي شده

تواند تصوير درسـتي از   كننده مصرف هستند، نمي كه بيان
ميزان رفاه نشـان دهـد و مباحـث مربـوط بـه رفـاه وارد       

هـاي   تاكيـد شـاخص  . هاي جديـدتري شـده اسـت    حوزه
تي است كه افراد جامعـه بـه پشـتوانه    جديد رفاه بر امكانا

توانند از نيروي خالقيـت، فكـر و تـوان جسـمي      مي هاآن
. نـد وري و توسعه استفاده كن خود در جهت افزايش بهروه

 ،هـاي رفـاهي طيـف متنـوعي     شـاخص  ،علـت به همـين  
ازجمله شاخص هاي اشتغال و نوع آن، سـواد و نيـل بـه    

ايگــاه ادامــه تحصــيل، محــل ســكونت و امكانــات آن، ج
هاي توسـعه ديجيتـالي و    اجتماعي فرد و امنيت، شاخص
  .گيرند در برمي را شدن نقش آفريني در فرايند جهاني

بـه خصـوص پايتخـت    (كالن شـهرها   ،از سوي ديگر
در فرايند توسعه در هزاره سوم ) توسعه كشورهاي درحال

هـاي در   نقشي فراتر از نقش سنتي خود دارند و شـاخص 
ي آنها بايد بيان كننده اين نقش واقعـي  شده برا نظر گرفته

تواند ادعا كند كه بدون داشـتن   باشند و هيچ كشوري نمي
شهروندان سـالم، روابـط ايمـن اجتمـاعي و خـانوادگي،      
امنيت اقتصـادي و مانـدگاري شـغلي و درآمـدي و مهيـا      

تواند به توسـعه   هاي توسعه ديجيتال، مي بودن زيرساخت
نشان داد كه شهر تهـران بـه   نتايج اين بررسي . دست يابد

عنوان كالن شهر بااهميت كشور، فاقد آمارهـاي مناسـب   
براي مقايسه معيارهاي نوين توسعه و متناسب با نقش آن 

هـا در ايـن ارتبـاط در     بسياري از بررسـي  بنابراين،. است
هـاي   تنگناي نبـود اطالعـات آمـاري مسـتند و شـاخص     

الشـعاع   ا تحـت هـا ر  گيرد كه نتايج بررسي كليدي قرار مي
  . قرار داده است

بررسي مناطق تهران نشان داد كه سـاختار اجتمـاعي    
شهر تهران برخالف بسياري از ديگر شهرهاي بزرگ  كالن

دنيا كه مناطق خاصي مانند جنوب يا شمال شهر مخـتص  
ساله اخير به شـدت   سيدر  ،قشر مشخصي است وطبقه 

و سـطح  هـا   متحول شده است و تقريبا مردم بـا فرهنـگ  
اين . اند درآمدي مختلف در مناطق گوناگون سكني گزيده

جنوب شـهر را تـا    –هر چند كه مقوله شمال شهر  مسأله
ولي تقابالت گسترده فرهنگـي   ،حدي كمرنگ كرده است

و اقتصادي ناشي از به هم ريختگي بافـت شـهري در آن   
كامال مشهود است كه نيازمنـد بررسـي خـاص رفـاهي و     

 . امنيتي است

هايي ماننـد آلـودگي هـوا، آلـودگي صـوتي،       اخصش
هـا در   مسكن و قيمت آن، زلزله، تمركز نهادها و سـازمان 

 ،تهران، احساس عـدم امنيـت در رفـت و آمـد در معـابر     
خصوصا براي سالخوردگان و كودكان، فقـدان دسترسـي   
راحت به مراكـز مـورد نيـاز، نبـود دولـت الكترونيـك و       

فقدان امكانات حركتي آسان  استفاده گسترده از اينترنت و
هايي است كه رفـاه اجتمـاعي    از جمله شاخص ،در تهران

  .     در اين شهر را به چالش كشيده است
بندي به روش تحليل پوششي داده ها به  براساس رتبه

باالترين سطح رفـاه شـهري را     2و  6،3،1ترتيب مناطق 
ر د 19و  16، 18، 17به خود اختصاص داده اند و مناطق 

  . پايين ترين سطح رفاه قرار دارند
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  برحسب سطح توسعه يافتگي آنها) بزرگ(گانه تهران  22مناطق  -6 شماره جدول
 امتياز منطقه رديف امتياز منطقه رديف

 52.72 10منطقه  12 100 1منطقه 1

 52.56 22منطقه  13 89.96 3منطقه 2

 52.34 20منطقه  14 89.91 6منطقه 3

 52.05 14منطقه  15 77.94 2منطقه 4

 51.49 9منطقه  16 72.48 7منطقه 5

 51.08 21منطقه  17 59.79 4منطقه 6

 50.66 15منطقه  18 58.08 5منطقه 7

 50.51 16منطقه  19 57.05 8منطقه 8

 50.15 19منطقه  20 55.27 12منطقه  9

 49.84 17منطقه  21 55.17 11منطقه  10

 49.32 18منطقه  22 54.1 13منطقه  11

  يافته هاي نگارندگان: مأخذ                                                                                                  
  
  اهارايه راهكارها و پيشنهاد -5

بخشــي از نيازهــاي  ،هرچنــد كــه سرشــماري آمــاري
طالعاتي هاي رفاهي و الزامات ا آماري را از منظر شاخص

دهد، اما ضروري است كه براي كـالن شـهر    به دست مي
شيوه ديگري از آمارگيري و جمع آوري اطالعات  ،تهران

اي  كه بيشتر ساختار هدفمند منطبق با برنامه هاي توسـعه 
هـاي مـذكور بايــد    سـاختار آمـارگيري  . دارد، اجـرا شـود  

الزامـات توســعه در هــزاره سـوم و نقــش شــهروندان در   
از حالت آمارگيري سنتي  ،رگ را لحاظ نمودهشهرهاي بز

عــالوه بــر مــديران و  ،بــراي ايــن منظــور. خــارج شــود
والن، مردم نيز بايد به نقش خود آگاه بوده و اهميت ؤمس

بـا توجـه بـه     و بـراين اسـاس  . چنين آمارهايي را دريابند
هاي بررسي شده در اين تحقيق، نتايج بـه دسـت    شاخص

لزومـات حركـت بـه سـمت     آمده و با در نظـر گـرفتن م  

الزامات جهاني شدن و نقش كالن شهرها در ايـن فراينـد   
  :شود موارد زير پپشنهاد مي

يكساني  ؤال هايعالوه بر سرشماري آماري كه س -
سرشـماري   ،گيرنـد  را براي كل كشور در آن در نظـر مـي  

خاصي براي تهران به عنوان تنها كالن شـهر كشـور بايـد    
 . ريزي شود پايه

هاي توسـعه   ي بايد شاخصينين آمارگيرساختار چ -
از  ،تواننـد مـواردي   هـا مـي   ايـن شـاخص  . را لحاظ نمايد

توسعه امكانات خدمات ديجيتـالي كشـور، ميـزان    : جمله
آشنايي شهروندان با الزامات توسعه در قرن سـوم ونقـش   
آنها به عنـوان پايتخـت نشـينان، امكانـات رفـاهي بـراي       

عـه، آمـوزش، ورزش   زندگي سالم مانند تفريحـات، مطال 
، ...هـاي پخـت وپـز و     ، نوع غذاهاي مصـرفي، شـيوه  ...و

هـاي جـرم و    ساختار امنيـت پايتخـت ار منظـر شـاخص    
جنايــت، مانــدگاري درآمــدي، سرپرســتان خــانوار، نــوع 
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، ساختار تحصيلي، امكانات ...برخورد با زنان و كودكان و
هـا و نيازهـاي    آن و ميل به ادامه تحصيل، نـوع تخصـص  

 . را شامل شوند... ه و جامع

  
  منابع
، )1387( ،وفايي يگانه، رضا ،احمدي، علي محمد -1

بررسي شاخص هاي اقتصاد سالمت در برنامه هاي سـوم  
فصلنامه سالمت و توسعه پايدار، جهـاد   ،و چهارم توسعه

شهيد بهشتي، سـال پـنجم، شـماره     دانشگاه علوم پزشكي
16. 

ــادل -2 ــايي، داوود ،آذر، ع ــه ، )1385( ،غالمرض رتب
، بندي استانهاي كشور با رويكرد تحليل پوششي داده هـا 

تصادي ايران، سال هشـتم، شـماره   فصلنامه پژوهشهاي اق
27. 

شهر  ها در  سرنوشت رنگ، )1388( ،اورند، مهدي -3
ــطرنجي  ــهري  شــــــــ ــايت همشــــــــ ، ســــــــ

[www.hamshahrioniline.ir] ،24/6/1388.  
الگـوي   نقـد و بررسـي چنـد    ،رييس دانا، فريبـرز  -4

 .3، شماره2، سال نظري در اقتصاد رفاه، رفاه اجتماعي

ــيط زيســـت  -5 ــازمان حفاظـــت محـ ــايت سـ ، سـ
]http://www.irandoe.org/doeportal/airp/?pid=2099

 ].1388شهريور [، ]

 ،)1380(، زنگــي آبــادي، علــي، طــالبي، هوشــنگ -6
تحليل شاخص ها و تعيين عوامل مؤثر در توسعه انساني 

، 16تحقيقات جغرافيايي، شـماره   ،شهرهاي بزرگ كشور
 .بهار

ــدي، گيتــي -7 شــادماني قطعــه پنهــان ، )1388( ،عاب
، ســـــــــــايت همشـــــــــــهري پايتخـــــــــــت

[www.hamshahrioniline.ir] ،24/6/1388. 

وضــعيت فقــر و ، )1387( ،، اميرعبــاسيلــيفضــا -8
فصلنامه سالمت و توسعه پايدار، جهاد ، ايران سالمتي در

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، سـال پـنجم، شـماره    
16. 

 جرم جغرافيايي بررسي، )1380(،  محسن كالنتري، - 9

 دكتـري ة دور نامـة  پايـان  ،تهـران  شهر مناطق در جنايت و

   .دانشگاه تهران
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