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سنجش و ارزيابی تأثیر سبک زندگی بر میزان تا آوري شهري
ممطالعهي تطبیقی :محالت قیطريه و شكوفهي شمالی در مناطق  2و  24تهران)
زهره فنی  ،8ليال معصومی

5

چکيده
سب ها زندگي ره عنوان محصول اجتماعي ،اقتصاد  ،نهاد و سياسي را توجه رره تغييررات
فرهنگي ،دارا نوعي آسيبپرير هستند رنارراي ارتقاء تابآور اجتماعات ،ررا اسرتفاده از
ظرفيت آنها ره شکل سازگار  ،ره عنوان اصلي ررا كاهش آسيبها دارا اهميت اسرت اير
پژوهش را هدف سنجش ميزان تابآور و ارتباط آن ررا سرب

زنردگي ،ررا روش پيمايشري -

تحليلي و مطالعات ميداني و كتارخانه ا اقدام رره جمرعآور اطالعرات از سراكنان محلرههرا
قيطريه و شکوفه شمالي كرده است در سنجش دادهها و تحليل نظررات سراكنان در زمينره
سب

زندگي و ارتباط آن را ارعاد تابآور از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است همچن ي ررا

تعيي حجا جامعه نمونه از جدول مورگان استفاده كررده انرد در محلره قيطريره  377و در
محله شکوفه شمالي  379پرسشنامه توزيع شده است ارتدا سب

زندگي از ارعاد اجتماعي،

اقتصاد و نهاد و س،س ارعاد تاب آور در سطح محالت مطالعه و مشخص شده است ررا
تحليل ميزان ارتباط سب

زنردگي و تراب آور از آزمرون پيرسرون و در سرنجش تأثيرگررار

متغيرها پژوهش از آزمون رگرسيون استفاده شده است نتايج پژوهش گويا آن است كره در
كل ،ره لحاظ سب

زندگي متفاوت در دو محله ،تاب آور يا ميزان سازگار اجتماع محلري در

محله قيطريه نسبت ره محله شکوفه شمالي ريشتر است در محله قيطريره ترابآور در
 - 0دانشيار جغرافيا و ررنامه ريز شهر

دانشگاه شهيد رهشتي

 - 2كارشناس ارشد جغرافيا و ررنامه ريز شهر دانشگاه شهيد رهشتي
تاريخ وصول94 /00 /20 :

Z-fanni@sbu.ac.ir
l.masumi67@yahoo.com
تاريخ پذيرش95 /2 /05 :
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رعد اقتصاد و نهاد و در محله شکوفه شمالي تاب آور از رعد اجتماعي ريشتر است در
نهايت ميتوان گفت را توجه ره سطح پايي تر تابآور در محله شکوفه شمالي ،اي محلره
آسيبپريرتر از محله قيط ريه است
واژگان كليدي :سب

زندگي ،تابآور  ،محله قيطريه ،محله شکوفه شمالي

مقدمه
پديده شهرنشيني در جهان كنوني روند شرتاران داشرته و هرا اكنرون رريش از نيمري از
مردم در شهرها اسکان يافته اند ره عبارتي قررن كنروني را مري تروان قررن شرهرها و ررويژه
كالنشهرها ناميد ري ترديد شهرها ررا زنردگي شرهروندان از طريرق سياسرت هرا ،منرارع و
ررنامه ها حوزه ها مختلف مرديريت شرهر شرکل مري گيرنرد و زمراني رررا زنردگي
مناسب خواهند رود كره از شراخص هرا الزم رررا كسرب شراد  ،رضرايت ،رسرتگار ،
سررعادت و خوشرربختي ررخررودرا راشررند الزمرره ايرر امررر وجررود شررهروندان فعررال و
مشاركتپرير و ره نوعي سب

زندگي متعال و زيسرتپررير اسرت امرا ررروز پديردههرا

همچون اعتياد ،فقر ،تکد گر  ،حاشيه نشيني ،خشونت ،ونداليسا ،آلرودگيهرا محيطري
كه ررآيند سب

زندگي كنوني است ،موجب چالش جرد رررا شرهر و شرهروندان شرده

است اي مسأله سبب آسيبپرير شهرها كنوني است (مصطفو )640 :0392 ،
رحث تابآور كه در مطالعات شهر ره دنبال كراهش آسريب هرا شرهر مطررح شرده
است ،در ارتباط را محدوديتها و چرالش هرا ناشري از مشرکالت اجتمراعي و اقتصراد
شررهر ريرران شررده اسررت(تيلو )08 :2000،آسرريبپرررير و تررابآور  ،نتيجرره عمررل
اجتماعي و در ارتباط نزدي

را روارط اجتماعي است آسيبپرير اجتمراعي رررا افرراد

و گروه ها اجتماعي ره صرورت نهفتره وجرود دارد و در رسريار از كشرورها در حرال
توسعه ،ناشي از علل ساختار است؛ رنارراي مي توان گفرت كره سرب هرا زنردگي نيرز
وارسته ره ساختار اجتماعي و موقعيت ها ساختار هستند و هرگونه تحول و دگرگروني
در ساختار اجتماعي و موقعيت ها سراختار منجرر رره ايجراد دگرگروني در سرب هرا
زندگي ميشرود(راكاک )85 :0380 ،جامعره شرهر ايرران ،در مرحلره گررار از سرب
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زندگي سنتي ره سب

زندگي نروي شرهر قررار دارد و ررا ررخروردار از دسرتاوردها

فناورانره دنيررا مرردرن ،زنرردگي جديرد را تجرررره مرريكنررد ،رره طررور كرره سيسررتا
سرمايه دار رر تمام عناصر شهر ره صورت مستقيا و غيرر مسرتقيا ترأثير گراشرته و ررا
تغييرات فرهنگي همراه روده و الگو جديد از سب

زندگي و سراخت اجتمراعي را رره

وجود آورده است هر كدام از سرب هرا زنردگي ررا سراختارها اجتمراعي متفراوت در
معرض آسيبها و تنش ها زندگي ناشي از دستاوردها دنيا مدرن (را توجره رره اينکره
تغيير امر غيرقارل اجتناب است) هستند جامعه تابآور مي توانرد از تجرارب تغييررات
ره وجود آمده ررا رسيدن ره توسعه پايدار و عملکرد رهتر استفاده كند و ره جرا رقرا و
حفظ خود در ررارر عامل فشار يا تغيير ،مي تواند ره روش هرا خالقانره و نوآورانرها رره
تغييرات واكنش نشان دهد الزمه اي امر توجه رره ظرفيرت هرا اجتمراعي ،اقتصراد ،
نهاد  ،سياسي و اجرايي جوامرع ،در افرزايش ترابآور و شرناخت ارعراد تراب آور در
اجتماع است از اي روست كه تبيي رارطه سب

زندگي را تابآور ره منظرور كراهش

آسيب ها اجتماعي از اهميت رااليي ررخوردار است ردي منظرور رررا درک تفراوت در
نوع سب

زندگي و ارتباط آن را تابآور را توجه ره سراختارها اجتمراعي ،اقتصراد و

نهاد  ،محله قيطر يه از منطقه ي

و محله شکوفه شرمالي از منطقره نروزده كره

دارا ساختار متمايز از يکديگر هستند ،رررا مطالعره تطبيقري انتخراب گرديدنرد اير
مقاله را هدف رررسي رارطره ميران سرب

زنردگي و ترابآور محلره هرا شرهر در پري

پاسخگويي ره سؤال زير است:
 -سب

زندگي اجتماعي ،اقتصاد و نهاد ساكنان محلره هرا قيطريره و شرکوفه شرمالي

چه تفاوت هايي را ها دارند و اي تفاوت چه نقشي در سطح تابآور آنها داردا
پيشينهي پژوهش
خباز و همکاران ( )0390در تحقيق خود را عنوان «رارطه حمايرت اجتمراعي و سرب هرا
مقارله ،را تابآور در پسران نوجوان حومه شهر تهران» نشران دادهانرد كره ررا افرزايش
حمايت اجتماعي و ارائه خدمات شرهر توسرط نهادهرا ذ رررط ،همچنري آمروزش
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مهارت ها اساسي و مفيد مقارله را مشکالت ،مي تواند نقش مهمري در افرزايش ترابآور
نوجوانان داشته راشد مصطفو ( )0392در پژوهشي ررا عنروان «الگوهرا سرب

زنردگي

رررا تحقررق شرهر زنرردگي شرهر» شررهروند و مرديريت شررهر را مهرا تررري عوامررل در
شکل گير سب

زندگي مطلوب ميداند و معتقرد اسرت كره سرب

فرهنگري و رسرانها

زندگي شهروندان مي تواند مسائل و چالش ها اجتماعي ،فرهنگي شهرها را ررطررف و رره
زندگي مطلوب كم

خلق سب

را عنوان «مقايسه ري سب
دادهها از پرسشنامهها سب

نمايد گراطع زاده و ديگرران ( ،)0393در پرژوهش خرود

زندگي ،مکانيزمهرا دفراعي و ترابآور » رررا جمرعآور
زندگي ارتقا دهنده سالمت جونز ،سب

دفراعي انردروز و

همکاران و مقياس تابآور موررا استفاده كردهانرد نترايج و تحقيقرات آن دو نشران داد
كه ري سب

زندگي زوجها در آستانه طرالق و عراد و همچنري رري سرب

دفراعي

رشد يافته ،رشد نيافته و روان آزرده و ترابآور تفراوت معنرادار وجرود دارد نروآور
اي پژوهش در اي زمينه واكاو نقش سرب

زنردگي در تقويرت ترابآور و توسرعه

شاخص ها جامع و كارر رد ررا رسيدن ره اير اهرداف اسرت اير شراخصهرا ارعراد
اجتماعي ،اقتصاد و نهاد را نيرز تحرت پوشرش قررار مريدهنرد و مطالعره رره صرورت
مطالعه

تطبيقي و در ري دو محله مجزا صورت ميپريرد

مبانی نظري پژوهش
تمامي تحليل ها اجتماعي رر مبنا مفاهيا جمعي  0امکرانپررير مريشروند و اصرليترري
ويژگي منطقي مفاهيا جمعي ،خصوصيت طبقرهرنرد كننرده آنهاسرت سرخ گفرت از
خصوصيات اجتماعي ،عقايد ،ارزش ها ،رفتارها و نگرش ها متمايز گروه هرا اجتمراعي،
ره معنا سخ گفت از " هويت اجتماعي"  2آنهاسرت هويرت اجتمراعي اساسراً ررر مبنرا
مقايسه اجتماعي شکل مي گيرد(ررون )770 :0985 ،امرا رايرد پرسريد كره هويرت اجتمراعي
چگونه شکل مي گيرد كه جواب اير پرسرش را رايرد در تمرايز جامعره سرنتي و مردرن

1 - Collective Concepts.
2 - Social Identify.
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جستجو كرد در جامعره سرنتي مبنرا هويرت اجتمراعي افرراد ،ويژگري هرا انتسراري

0

آنهاست اما در جوامع مدرن در اي زمينه را دو رويکرد روره رو هستيا رويکررد نخسرت،
فعاليت مولد و جايگاه فرد در نظرام توليرد شرالوده هويرت اجتمراعي اوسرت و رويکررد
دوم ،رفتار مصرفي فرد مبنرا شرکل گيرر هويرت اجتمراعي او محسروب مريشرود كره
رويکرررد اول در مفهرروم "طبقرره اجتمرراعي" و رويکرررد دوم در مفهرروم "سررب
محسوب ميشود(اراذر و چاوشيان )4- 6 :0380،مفهوم سب

زنرردگي"

زندگي ريشره در مباحرث

جامعرهشناسري دهرههرا  0960و 0970دارد (ادگرار و سرجوي  070: 0387 ،؛ تاجير ،
 )69: 0390در ادريات جامعهشناسي دو ررداشرت از مفهروم سرب

زنردگي رره عمرل آمرده

است :ررداشت نخست كه سارقه آن ره دهه  0920ررمري گرردد سرب

زنردگي معررف

ثروت و موقعيت اجتماعي افراد اسرت و غالبر ًا رره عنروان شاخصري رررا تعيري طبقره
اجتماعي ره كار رفته است(چاپي 0995 ،؛ چاپم  )0935 ،ررداشرت دوم از سرب

زنردگي،

نه راهي ررا تعيي طبقه اجتماعي ،رلکه شکل اجتماعي نويني دانسته ميشرود كره تنهرا
در مت تغييرات فرهنگي مدرنيته و رشرد فرهنرگ مصررف گرايري معنرا مريياررد (گيردنز،
 ،0990رورديو ،0984 ،فدرستون ،0987 ،لش و يرور  )0987 ،در دهره  ،0990مطالعرات
سب

زندگي ره حوزها ري رشته ا تبديل شد و را نظرگراه هرا متفراوت مرورد رررسري

قرار گرفت (رنه ديکتر )2000:3 ،مفهوم سب

زندگي ررا نخستي رار ره وسريله آلفررد

آدلر و ره معنا مجموعها از طرز تلقيها ،ارزشها ،شيوه ها رفترار ،حالرت و سرليقههرا
در هر چيز ره كار ررده شرد(ينت )98 :0386،سرب هرا زنردگي ريران ررداشرت فررد از
خود و ارزش ها فرد ا است كره در انتخراب هرا و رفترار مصررفي افرراد رازتراب پيردا
ميكند ( تهيال )34 :2008 ،گيدنز در تعريف سب

زندگي معتقد اسرت كره سرب

مجموعه ا نسبتاً منظا از همه رفتارها و فعاليت ها ي
است (گيدنز )020 :0382 ،ملوي سب

زنردگي

فررد معري در جريران زنردگي

زندگي را ره صرفاتي ارجراع مريدهرد كره مايره

تميز گروهها پايگاه هرا اجتمراعي هسرتند و اير مفهروم را از اصرطالح "فرصرتهرا
1 - Ascribed.
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زنردگي" متمررايز مريدانررد (ترامي  )000 :0388 ،كرروئ شريوه گرررران اوقرات فراغررت،
مشاركت در فعاليت ها سياسي و اجتماعي ،مصررف كراال و را سرب
(كوئ  )090 :0382 ،سورل در تعريف سب

زنردگي "سرب

زنردگي مريدانرد

زنردگي را قاررل مشراهده يرا

قارل استنتاج از مشاهد ميداند" و الگو مصرف را قارل مشاهده ترري و رهترري شراخص
سب

زندگي ميداند (سورل )28 :0980 ،رنارراي مري تروان دو ررداشرت از سرب

داشت :نخست؛ سب

زنردگي

زنردگي معررف ثرروت و موقعيرت اجتمراعي افرراد رروده و ريشرتر

شاخصي ررا تعيي طبقه اجتماعي اسرت ،دوم؛ سرب

زنردگي شرکل اجتمراعي نرويني

تلقي ميشود كه فقط در مت تغييرات فرهنگي مدرنيته و رشد فرهنگ مصرف گرايري و رره
عبارتي را مصرف و تمايز مرتبط است
زيمل ،ورل و ورر مصاديق عيني سب

زندگي را شيوه تغريه ،خودآرايي ،نروع مسرک ،

نروع وسريله نقليره ،اطفرار  0مريداننرد (فاضرلي )249 :0392 ،رورديرو در رررسري سررب
زندگي ارتدا مطالعه دارايي(كاالها تجملي يا فرهنگي) ميداند كه افراد دور خرود جمرع
كرده اند و اي مفهوم را فعاليت نظاممنرد مريدانرد كره از ذوق و سرليقه فررد ناشري
ميشود و ريشتر جنبه عيني و خارجي دارد (رورديرو )072 :0984 ،همچنري رورديرو ررا
مفهوم "فضا اجتماعي" سب ها زندگي مختلرف را نشران مريدهرد و معتقرد اسرت رره
ازا هر سطحي از موقعيت ها ،سطحي از سب

زندگي هرا و ذائقره هرا وجرود دارد (صرالح

آراد و ديگران )732 :0392 ،در دنيا امروز  ،مفهوم سب

زندگي راهي رررا تعريرف

ايستارها ،ارزش ها و همچني نشانگر ثروت و موقعيت اجتماعي افرراد اسرت (ايرانشراهي،
 )400 :0390در تعريف ديگر سب

زندگي را عنواني كلي ررا نحوه زيست مريداننرد،

اما درجوامع كنوني ره طور عام ،سب

زندگي ريش از هر چيز ديگر را مصررف سرنجيده

ميشود فرهنگ مصرفي نيز ما را ره سو نوعي نظا و سب

زندگي سوق ميدهرد كره در

قالب نمادها و مسائلي همانند اوقات فراغت ،خريد و گردشگر  ،مرديريت جسرا و رردن،
 - 0رفتارها حاكي از نجيب زادگي يا دست و دل راز  ،كشيدن سيگار در محافل عمومي ،تعداد مستخدمان و
آرايش آنها
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فعاليت ها تفريحري و ورزشري وغيرره ررروز و ظهرور مري ياررد(رنگ هانرت 60 :2000،و
ويتون )5 :2004 ،سب ها زندگي خود از ي

طرف ره سراختارها اجتمراعي ،نحروه

توزيع فرصتها اجتماعي ،طبقات اجتماعي و از طرف ديگر رره سراختار اجتمراعي فررد،
ويژگيها دموگرافي

ماننرد :سر  ،جرنس ،محرل سرکونت ،وضرعيت اقتصراد ماننرد:

امکانات ماد  ،وضعيت اجتماعي مانند :روارط اجتمراعي ،مشراركت اجتمراعي و وضرعيت
فرهنگي مانند :سواد وارسته است(راكاک )85:0380 ،در نهايت سرب

زنردگي را مريتروان

استفاده از حمل و نقل عمومي ،استفاده از فضاها شرهر  ،مصررف فرهنگري و رسرانها ،
زيسررتي(خوراک ،پوشرراک ،ررردن) ،تعررامالت اجتماعي(همسررايگي ،كررار  ،دوسررتي و )
رررسي و مطالعه كرد را توجه ره حق انتخاب و آزاد عمرل در زمينره سرب

زنردگي و

رفتار مصرف ،ترويج انواع سب ها ردون توجه ره ارزش ها اخالقي ،مي توانرد پيامردها
منفي ررا جامعه داشته راشد
سريع القلا ويژگي ها منفي سرب

زنردگي ايرانري را مرورد رررسري قررار مريدهرد و

معتقد است كه قدرتطلبي و مالدوستي ،تعارض ميان نظر و عمل (چند چهرگري) ،افرراط
در خوشگرراني و پايي رودن فرهنگ كار ،افزايش مصرف و خودمحور و ري توجهي رره
حريا اجتماعي ،عدم نقدپرير  ،تمايل رر

كسرب رانرت ،قرانون گريرز و پرايي ررودن

سرانه مطالعه از جمله موارد منفي در سب

زندگي ايرانري است(سرريع القلرا )0390،رره

دنبال مطرح شدن چني مسائلي در سب

زندگي ،آسيبپرير چنري سربکي نيرز افرزايش

مي رارد و ره دنبال اي روند فردگرايي و مصرف گرايي و عدم مشاركت سياسري و مردني و
كاهش كيفيت محيطي از ويژگي ها ررجسته چني سب

از زنردگي مريشرود رونرد و

ادامه ياري چني سبکي از زندگي موجب افزايش آسيبپرير فررد و تسرر اير امرر رره
جامعه و در نهايت كاهش انعطافپرير در مقارل چالشها ،رحران هرا و مشرکالت فررد
و جمعي ميشود راهکار ررونرفت از اي رحران رو آوردن ره سب

زنردگيا اسرت كره

در مقارل رحران ها را منشأ انساني و طبيعي انعطافپرير راشد و عنصر كليرد آن توجره رره
ارزش ها اخالقي هر جامعه اسرت رنرارراي ترابآور رره عنروان پيامرد سرب

زنردگي
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مطرح شده است
تاب آور ارتدا را مطالعات هولينگ و را ديدگاه محيط زيستي آغاز گرديد و طبرق تعريرف
و تابآور " معيار است از توانايي سيستا ررا جرب تغييررات ،در حرالي كره هنروز
مقاومت قبلي را دارد" (هالينگ )2000 ،در سرال  2005اير واژه در همرايش هوگيرو وارد
مباحث مديريت رحران و ره تدريج در هر دو زمينره نظرر و عملري كراهش خطرهرا
سوانح ،جايگاهي را اهميت يافت در سرالها اخيرر ترابآور وارد مطالعرات اجتمراعي و
شهر

شد كه مفاهيمي مانند جوامع ترابآور ،معيشرت ترابآور و ايجرادجوامع ترابآور

مطرح شده است(رفعيان و همکارن )0390،تعاريف مختلفي از ترابآور شرده اسرت كره
جنبه مشترک در همه رويکردها تابآور  ،توانايي ايسرتادگي و واكرنش مثبرت رره
فشار يا تغيير اسرت رويکررد غالرب در اير ديردگاه پايرد ار و رازيراري اسرت(كارپنتر و
همکاران)765 :2000 ،
تاب آور اجتماعي ره ظرفيت افرراد رررا يرادگير از تجررره هرا و شرركت آگاهانره در
يرادگير در تعامرل رررا محريط اجتمرراعي و فيزيکري اشرراره دارد(هريرا )035 :2006 ،اي ر
رويکرد ره جا تمركز رر آسيبپرير ها جامعه ،رره ظرفيرتهرا سرازگار آن توجره
ميكند از مها تري مباحث كليد در رحث اجتماعات تابآور ،تعيري شراخصهرا الزم
ررا اندازه گير و ارزياري ميزان تابآور آنهاست اجماع جامعه علمي مبنري ررر اير
است كه تابآور و اجتماع تابآور مفهومي چندجانبه و شامل ارعراد ماننرد اجتمراعي،
اق تصاد  ،نهاد  ،كالبد و محيطي است(ررونيو و همکاران 2003 ،و نروريس و همکرارن،
 2008و شورا تحقيقات ملي ) 2000 ،را توجه ره ماهيت پژوهش كه ارعراد ترابآور را
مورد ارزياري قررار داده اسرت تعريفري از آن مختصررا ارائره مريشرود ترابآور از رعرد
اجتماعي ره توانايي جوامع ررا انطباق را تنشها و آشفتگي ها ،انجام فعاليت ررا كراهش
از ها گسيختگي اجتماعي و ظرفيت ررگشتپرير جوامع اشراره دارد در رعرد اقتصراد
ره واكنش و سازگار ذاتي جوامع ررا كاهش آسيب هرا ناشري از رحررانهرا و در رعرد
نهاد ره عنوان ظرفيت جوامع ررا كاهش آسريب و ايجراد پيونردها سرازماني در درون
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جامعه تعريف ميشود
درراره تعيي شاخصها تابآور پژوهش هايي صورت گرفتره اسرت از جملره گرادز
چال

درآمد پايدار ،رشد اقتصاد  ،فرصت ها شغلي ،توزيرع عادالنره ثرروت و درآمرد

در جامعه و دسترسي ره مسک و خدمات رهداشتي را ره عنروان شراخصهرا ترابآور
ذكررر مررينمايررد (گولدشررو )039 :2003 ،مرراگور و هاگرران در رحررث تررابآور ررره
شاخص هرا اعتمراد ،رهبرر  ،كرارايي جمعري ،سررمايه اجتمراعي ،انسرجام اجتمراعي،
مشاركت اجتماعي اشاره دارند(ميگرور و هراگ  )00 :2007 ،مايانگرا پرنج نروع سررمايه
اجتماعي ،اقتصاد  ،فيزيکي ،انسا ني و طبيعي را رره عنروان معيارهرا ارزيراري اجتماعرات
تابآور پيشنهاد مينمايد(مايونا )6 :2007،؛ رنارراي مي توان گفت كه سب هرا زنردگي
متأثر از عوامل ره وجود آورنده آن ،موجب ترابآور يرا عردم ترابآور محريطهرا
ررگرفته شده از اي سب ها دارند
نمودار  - 5مدل مفهومی پژوهش

 / 23فصلنامهي مطالعات جامعه شناختی شهري ،سال ششم ،شماره نوزدهم ،تابستان 8412

روش پژوهش
روش اي پژوهش ره صورت پيمايشي  -تحليلي اسرت نگارنردگان رررا سرنجش ميرزان
تاب آور در سطح محالت مورد پژوهش و ترأثير سرب

زنردگي ررر ترابآور محرالت

قيطريه و شکوفه شمالي از طراحي پرسشرنامه در سرطح سراكنان رهرره گرفترهانرد رررا
تعيي حجا نمونه از جدول مورگان استفاده شرده اسرت رررا محلره قيطريره رراسراس
جدول مورگران حجرا جامعره نمونره آن  377نفرر تعيري شرده اسرت و رررا محلره
شکوفه شمالي حجرا تعيري شرده آن  379نفرر اسرت رره منظرور سرنجش متغيرهرا
پژوهش ري سب

زندگي ساكنان و تابآور محله ،از آزمرون پيرسرون و رررا سرنجش

ميزان تأثيرگرار آن از آزمون رگرسيون استفاده شده است
معرفی محدودهي مورد مطالعه
محله قيطريه در منطقره ير

ناحيره هفرت واقرع شرده و يکري از محرالت قرديمي

شميرانات است و دارا رافت سنتي و جديد است در رافت جديرد ريشرتر افرراد ررا سرطح
راال درآمد ره اي محله نقل مکان كردهاند كه نشان از مهاجرپررير اير محلره دارد و
را توجه ره توزيع فراوانيها محله قيطريره  50/00از مرردان و  49/98درصرد از زنران،
جمعيت محله و 96/5درصد از جمعيرت نيرز ررا سرواد و نررخ ريکرار رسريار پرايي و ررا
درصد  4/6هستند و نيز ريشتر جمعيرت شراغل در گرروه متخصصران و مقامرات عاليرتبره
هستند شکوفه شمالي نيز در ناحيه دو در منطقه نوزده واقع شرده اسرت كره حردود
 %80ساكنان اوليه محله را آذريها سراب تشکيل ميدهند كه ريشتر را ها خويشراوند و
شيعه مرهب رودهاند كه از رافت مرهبي اي محلره حکايرت دارد و  48/09درصرد زنران و
 50/90مردان جمعيت اي محله را تشکيل ميدهند و  85/60درصد جمعيرت آن راسرواد و
 04/38درصد نيز ري سواد هسرتند و نررخ ريکرار  8/77درصرد اسرت و ريشرتر جمعيرت
شاغل ره خرده فروشي و عمرده فروشري و فروشرندگي مشرغول هسرتند و در مقايسره ررا
محله قيطريه نرخ ريکار و رريسرواد ررا درصردها

 4/07و و  00/88ريشرتر اسرت

(مركرز آمررار ايررران )0390:رررا توجرره رره اينکرره دو محلرره قيطريرره و شررکوفه شررمالي
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تفاوت هايي از جنبه اقتصاد و اجتماعي ررا هرا دارنرد ،اير دو محلره رررا مطالعره
تطبيقي انتخاب شدهاند
نقشه  - 8موقعيت محالت مورد مطالعه در نقشه تهران

منبع :شهردار تهران ،ترسيا نگارندگان

دادهها و يافتههاي پژوهش
نتايج حاصل از تحليل ها

توصيفي ريانگر آن است كه در محله

قيطريه و شکوفه

شمالي چندان تفاوتي ري فراواني زنان و مردان پرسششونده وجود ندارد در هر دو
محله پرسششوندگان ري  35تا  55سال س دارند ،از نظر تحصيالت محله قيطريه از
سطح تحصيلي راالتر
شوندگان دارا

ررخوردار رودهاند؛ ره طور

كه در حدود  80درصد از پرسش -

مدرک ليسانس و راالتر هستند اي در حالي است كه حدود  70درصد

از پرسششوندگان در محله شکوفه شمالي پايي تر از مدرک ليسانس دارند
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جدول  - 8اطالعات توصيفی پرسشنامه
درصد

ويژگیهاي جمعيت شناختی محلهي شکوفهي
شمالی

درصد

ويژگیهاي جمعيت شناختی محلهي
قيطريه

60

مرد

40

زن

23.33

مجرد

67.67

متاهل

00

05- 25

03.33

20

25- 35

06.67

25- 35

33.33

35- 45

36.67

35- 45

26.67

45- 55

23.33

45- 55

00

<55

00

<55

20

ري سواد

0

ري سواد

23.33

ارتدايي

3.33

ارتدايي

06.67

راهنمايي

6.66

راهنمايي

00

متوسطه

00

متوسطه

20

دي،لا

43.33

دي،لا

6.66

فوق ليسانس

20

فوق ليسانس

3.33

دكترا

06.67

دكترا

جنسيت
وضعيت تأهل

س

تحصيالت

56.67

مرد

43.33

زن

30

مجرد

70

متاهل
05- 25

جنسيت
وضعيت تأهل

س

تحصيالت

تحليل سبك زندگی و تابآوري محلهي قيطريه
را توجه ره اينکه محله قيطريه از لحاظ درآمد در سطح ررااليي قررار دارد امرا از لحراظ
شاخص ها اجتماعي مانند مشراركت در كارهرا جمعري ،ميرزان رواررط ررا همسرايگان،
همفکر در مورد مشرکالت محلره ،شرناخت افرراد محرل زنردگي ،موجرب كراهش رعرد
اجتماعي تابآور را ميانگي  0/89شده كه نشران مريدهرد اير محلره رره سرو سرب
زندگي فرد در حال حركت است و انسجام اجتماعي كره الزمره سرب

زنردگي ترابآور

است در سطح پايي قرار دارد امرا رعرد اقت صراد ررا ميرانگي  2/86در سرطح ررااليي قررار
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گرفته و نشان مي دهد اي محله از لحاظ معيشرتي و ترأمي ضرروريات زنردگي (خروراک،
پوشاک و مسک ) و آيندهنگرر اقتصراد (ريمره ،پرس انرداز و رازنشسرتگي) در وضرعيت
مطلوري قرار دارد اما از ي

الگو مناسب صرفهجويي تبعيت نميكند و مصررف گرايري و

رواج كاال مصرفي نيز در اي محله راالست همچني رعد نهاد ررا ميرانگي  2/47شرامل
شاخص هايي چون اطرالعرسراني و فرهنرگسراز  ،عردالت در توزيرع فضرايي خردمات،
نظارت اجتماعي در تصميا گير  ،حکمروايي شهر و ارتقرا سرالمت جامعره در سرطح
مناسبي قرار دارد و ميزان تابآور آن را ميانگي  3/33نشان از ظرفيت محلره قيطريره
ررا يادگير از تجرره ها و شركت آگاهانه در يادگير در تعامرل ررا محريط اجتمراعي و
فيزيکي و توانايي آن ررا انطباق را تنشها و آشفتگي ها قرار دارد
جدول  - 5ميانگين ابعاد سبك زندگی و تابآوري در محلهي قيطريه

شاخص اقتصادي

شاخص اجتماعی

شاخصها

گويهها

خيلی
زياد

زياد متوسط كم

خيلی
كم

ميانگين

آگاهي از حقوق شهروند

24

48

87

006 002

2/37

آگاهي از ضوارط و معيارها
زندگي هدفمند

24

60

99

003

90

2/53

شناخت افراد محله زندگي

00

26

36

080 025

0/84

روارط را همسايگان
همفکر در مورد حل مشکالت

02

24

27

205 000

0/70

04

02

34

080 037

0/78

0

8

28

204 035

0/58

02

24

96

056

89

2/24

36

87

067

37

50

3/06

000 020

78

52

26

3/63

36

60

055 002

2/03

محله
مشاركت در كارها جمعي محله
توسط ساكنان
پيرو از الگو مناسب (صرفه
جويي )
پيرو از مد در دكوراسيون و
معمار و اثاثيه خانه
اهميت پيرو از مد و كاالها
تجملي
در آمد صرف ضروريات زندگي

24

ميانگين
كل

0/89

2/86
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شاخصها

گويهها

خيلی
زياد

زياد متوسط كم

خيلی
كم

ميانگين

ميانگين
كل

شامل خوراک ،پوشاک و مسک
آينده گر در مقارل خود و
خانواده (پسانداز ريمه،
رازنشستگي)

97

نقش نهادها و سازمانها ارائه
ضوارط و معيارها سب زندگي

48

هدفمند توسط دولت
نقش نهاد ها و سازمانها ارائه
ضوارط و معيارها سب زندگي

48

65

48

73

005

88

040

50

007

76

50

76

39

3/29

2/67

3/04

شاخص تابآوري

شاخص نهادي

هدفمند توسط مديريت شهر
نقش نهاد ها و سازمانها ارائه
72

63

90

64

88

2/90

ضوارط و معيارها سب زندگي
هدفمند توسط خانواده
نظرات مردم در مورد تصميا -

-

-

36

095 046

0/58

48

48

040

64

77

2/80

ميزان ارتياط شما را نهادها
شهر

36

48

038

52

003

2/63

توجه ره كاررر زمي توسط
نهادها

24

48

60

029 006

2/26

گيريها
ارائه خدمات ره صورت عادالنه از
سو نهادها

آموزش ررا هدايت زندگي ره
سو پايدار را توجه ره تغييرات
فرهنگي در مدارس و نهادها

24

36

48

056 003

2/00

تمايل ره مشاركت ررا پيشگير
از وقوع جرم

84

98

043

39

03

3/53

تجرره زندگي هد فمند از طريق
دوستان و اقوام غيره

02

02

24

082 047

0/74

آسيب ها زندگي ناشي از روند

067 032

39

03

4/00

26

2/47

3/33
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شاخصها

گويهها

خيلی
زياد

زياد متوسط كم

خيلی
كم

ميانگين

ميانگين
كل

زندگي افراد
ارجح رودن اولويت را پياده رو

24

36

48

043 026

2/03

حمل و نقل عمومي ررا انجام
كارها روزانه

056 069

26

03

03

2/46

48

60

74

90

004

4/20

36

48

72

004 007

2/62

054 032

65

03

03

4/00

يافت شغل از طريق مهارتها
فکر

36

48

050

65

78

2/73

يافت شغل از طريق مهارت در ف
و حرفه

84

72

030

52

39

3/29

نقش عامل دانش و آگاهي در
كاهش آسيب

056 069

52

-

-

4/30

نقش عامل وضع مالي خوب در
كاهش آسيب

053 020

004

-

-

4/04

نقش عامل اطالع رساني خوب در
كاهش آسيب

004 082

90

-

-

4/24

امنيت اجتماعي
تأثير فضاها عمومي رر حس
تعلق و همبستگي
يافت شغل از طريق سرمايه

تحليل سبك زندگی و تابآوري محلهي شکوفهي شمالی
محله شکوفه شمالي از نظر طبقه اجتماعي در مقايسره ررا محلره قيطريره در سرطح
پاييني قرار دارد و رعد اجتماعي را ميرانگي  ، 2/53رراالتر از ديگرر ارعراد اسرت و نشران از
سب

زندگي جمعي و انسجام اجتماعي در اي محله است از لحراظ اقتصراد ررا توجره

ره اينکه شاخص ريکار نسبت ره محله قيطريه ريشتر و ره تبع درآمد و معيشرت پايردار
در سطح پايي است ،را ميانگي  2/40در رتبه دوم قرار گرفته است همچني اير محلره
نيز مانند محله قيطريه دارا الگو مناسب صرفهجويي و مصرف نيسرت رعرد نهراد ،
عدالت در توزيع فضايي خدمات ،نظارت اجتماعي در تصرميا گيرر  ،حکمروايري شرهر
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و ارتقا سالمت جامعه را ميانگي  2/22در رتبه رعرد قررار دارد ميرزان ترابآور ررا
ميانگي  3/02است سطح پايي تابآور محلره شرکوفه شرمالي نسربت رره محلره
قيطريه متأثر از وضعيت اقتصاد و نهاد

است و نشان از سب

زندگي آسريبپررير دارد

اما هر محلها را تقويت عناصر دروني و ريروني تأثيرگرار رر روند سرب

زنردگي سرالا و

افزايش آگاهي مي تواند خرود را در رراررر آسريب هرا اجتمراعي تراب آور كنرد رنرارراي
محله شکوفه شمالي نيز از اي قاعده مستثنا نيست
جدول  - 4ميانگين ابعاد سبك زندگی و تاب آوري درمحله شکوفه شمالی
شاخصها

گويهها

شاخص نهادي

شاخص اقتصادي

شاخص اجتماعی

آگاهي از حقوق شهروند

خيلی
زياد

زياد متوسط كم

خيلی
كم

ميانگين

02

24

48

0/87 082 003

-

02

36

0/60 207 024

068 60 36
004 038 60

64
26

50
50

2/90
3/34

همفکر در مورد حل مشکالت محله

24

48

038

78

90

2/57

مشاركت در كارها جمعي محله توسط ساكنان

24

60

207

26

52

2/94

پيرو از الگو مناسب (صرفهجويي )

-

24

72

0/87 068 005

پيرو از مد در دكوراسيون و معمار و اثاثيه خانه 02

02

036

2/08 029 90

36

36

88

2/44 003 006

36

99

007

89

38

3/02

02

24

087

65

90

2/47

60

37

003

78

90

2/73

60

88

88

65

78

2/97

040 002 97

26

03

3/64

آگاهي از ضوارط و معيارها زندگي هدفمند
شناخت افراد محله زندگي
روارط را همسايگان

اهميت پيرو از مد و كاالها تجملي
در آمد صرف ضروريات زندگي شامل خوراک،
پوشاک و مسک
آينده گر در مقارل خود و خانواده (پسانداز
ريمه،رازنشستگي)
نقش نهادها و سازمانها ارائه ضوارط و معيارها
سب زندگي هدفمند توسط دولت
نقش نهادها و سازمانها ارائه ضوارط و معيارها
سب زندگي هدفمند توسط مديريت شهر
نقش نهادها و سازمانها ارائه ضوارط و معيارها
سب زندگي هدفمند توسط خانواده
نظرات مردم در مورد تصميا گيريها

-

-

36

0/52 208 025

ميانگين
كل

2/53

2/40

2/22
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شاخصها

گويهها

زياد

كم

ارائه خدمات ره صورت عادالنه از سو نهادها

-

-

60

0/68 080 038

ميزان ارتياط شما را نهادها شهر

02

24

24

0/78 093 026

توجه ره كاررر زمي ت وسط نهادها

02

24

48

0/94 056 039

آموزش ررا هدايت زندگي ره سو پايدار را توجه
ره تغييرات فرهنگي در مدارس و نهادها

02

02

24

0/68 207 024

تمايل ره مشاركت ررا پيشگير از وقوع جرم

60

72

069

52

3/23

تجرره زندگي هدفمند از طريق دوستان و اقوام غيره 02 -
030 070
آسيب ها زندگي ناشي از روند زندگي افراد

02
52

0/65 069 086
4/04 03 03

02

24

36

0/87 069 038

حمل و نقل عمومي ررا انجام كارها روزانه

24

36

076

78

65

2/67

امنيت اجتماعي

02

24

200

78

65

2/58

ارجح رودن اولويت را پياده رو
شاخص تابآوري

خيلی

زياد متوسط كم

خيلی

ميانگين

تأثير فضاها عمومي رر حس تعلق و همبستگي
يافت شغل از طريق سرمايه
يافت شغل از طريق مهارتها فکر

26

3/47 26 39 030 000 84
2/07 043 006 84 24 02
02

24

074

78

24

36

85

2/26 030 004

نقش عامل دانش و آگاهي در كاهش اسيب
نقش عامل وضع مالي خوب در كاهش آسيب

082 058
043 058

39
78

-

-

4/30
4/20

نقش عامل اطالع رساني خوب در كاهش آسيب

056 084

39

-

-

4/38

يافت شغل از طريق مهارت در ف و حرفه

ميانگين

ررا مشخص كرردن همبسرتگي رري متغيرهرا پرژوهش از آزمرون پارامترير

90

2/44

پيرسرون

استفاده شده است نتايج آز مون گويا آن اسرت كره همبسرتگي مثبرت و مسرتقيمي ميران
سب

زندگي و تاب آور محالت مورد پژوهش وجرود دارد ريشرتري ميرزان همبسرتگي

در محلرره شررکوفه شررمالي در رعررد اجتمرراعي رررا ضررريب  0/740و ريشررتري ميررزان
همبستگي در رعد اقتصاد و نهاد را ضريب  0/746و  ،0/602در محلره قيطريره اسرت
مي توان گفت اي نتايج گويا تفاوت در ساختارها هر دو محلره اسرت ،رره طرور كره
محله شکوفه شمالي دارا رافت نسبتاً مرهبي است و اغلب را ها خويشراوند هسرتند
كه راعث شده اي محله از لحاظ رعد اجتماعي دارا ريشرتري ضرريب همبسرتگي راشرد

كل

3/02
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در محله قيطريه نيز ره دليل سطح راال سواد و اشتغال ريشتر و ارتباط را نهادها رره دليرل
نوع اشتغال (متخصصان و مقامات عاليرتبه) اي محله دارا ضرريب و همبسرتگي ريشرتر
را تاب آور در ارعاد اقتصاد و نهاد است اير در حرالي اسرت كره محلره شرکوفه
شمالي ره دليل سطح پرايي سرواد ،ريکرار و اشرتغال در خرردهفروشري ،عمردهفروشري و
فروشندگي دارا همبستگي كمتر را تابآور

است

جدول  - 3ضريب همبستگی پيرسون بين ابعاد سبك زندگی و تابآوري محله
عوامل اجتماعی
قيطريه

شکوفه
شمالي

عوامل اقتصادي
قيطريه

شکوفه
شمالي

عوامل نهادي
قيطريه

شکوفه
شمالي

تابآوري

0/675

0/740

0/746

0/656

0/602

0/547

سطح معناداري

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

377

379

377

379

377

379

حجم جامعهي
نمونه

ررا سنجش ميزان اثرگرار سب

زندگي رر تابآور محله از ارعاد گوناگون از آزمرون

رگرسيون استفاده شده است را توجه ره ضرايب تعيي ره دسرتآمرده مشراهده مريشرود،
ميزان تغييرات متغير وارسته ره خوري توسط متغيرها رگرسيوني ريان شرده اسرت نترايج
رگرسيون گويا آن است كه در محله قيطريه ره ترتيب متغيرر اقتصراد ررا  55درصرد،
متغير اجتماعي را  45درصد ،متغير نهاد را  37درصد توانسرته ررر متغيرر وارسرته (تراب -
آور ) تأثير گرارد در حالي كه در محله شکوفه شرمالي متغيرر وارسرته اجتمراعي ررا 54
درصد ،اقتصاد  42درصد و نهاد را  29درصد توانسته رر ترابآور ترأثير رگررارد ،رره
عبارتي توانسته متغير وارسته را پيشريني كند
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جدول  - 2آزمون رگرسيون جهت معناداري متغير وا بسته پژوهش
محلهي قيطريه
خطاي استاندارد

ضريب تعيين تعديل

برآورد

شده

ضريب تعيين

ضريب همبستگی
چندگانه

بعد اجتماعی

0/70260

0/455

0/456

0/675

بعد اقتصادي

0/64358

0/555

0/556

0/746

بعد نهادي

0/69477

0/373

0/374

0/602

محلهي شکوفهي شمالی
بعد اجتماعی

0/58964

0/548

0/549

0/740

بعد اقتصادي

0/66303

0/429

0/430

0/656

بعد نهادي

0/80860

0/298

0/300

0/547

رنارراي مي توان گفت محله قيطريره و شرکوفه شرمالي دارا سراختارها متفراوت از
لحاظ اجتماعي ،اقتصاد و نهاد هستند كه سب ها زنردگي متفراوتي را رررا هرر دو
محله ره وجود آورده است اي عوامل و شاخص ها در ميزان تابآور محالت نيرز مرؤثر
روده و هر كدام ره صورت آشکار و پنهان ره نوعي در معرض آسريب هرا اجتمراعي قررار
دارند روند و ادامه ياري چني سبکي از زندگي موجب افزايش آسيبپرير فررد و تسررّ
اي امر ره جرامع و در نهايرت كراهش انعطرافپررير در مقاررل چرالش هرا ،رحررانهرا و
مشکالت فرد و جمعي ميشود
نتيجهگيري
طي نريا قررن اخيرر ،گسرترش و پيچيردگي روزافرزون شرهرها و رره وجرود آمردن انرواع
آسيب ها اجتماعي موضوع مديريت ،سياست گرار  ،تأمي نيازها و ارائره خردمات در
شهرها در راستا سب

زندگي سالا را را چالش ها رسريار مواجره سراخته و ضررورت

رويکردها ررنامهريز و توسعه از نوعي ديگر را طلب مرينمايرد ررآينرد اير تحروالت
رينشي ،گرايش ره تابآور اجتماعي را رويکرد دگرگوني (ظرفيت جامعره رررا واكرنش
ره تغيير رره شرکل سرازگارانه) از طريرق رهبرود در كيفيرت زنردگي ،ظرفيرت افرراد رررا
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يادگير از تجارب و شركت آگاهانه در يادگير در تعامل را محيط اجتمراعي و فيزيکري،
نيل ره يک،ارچگي اجتماعي ،مشاركت اجتماعي در قالب رسط انجم ها و نهادهرا مردني،
تقويررت قارليررت و ظرفيررت نظررام اجتمرراعي ،پاسررخگويي ررره ضرررورتهررا حاصررل در
دگرگونيها سب

زندگي ره عنوان راهکار ررا كاهش آسيبپرير اجتمراعي مطررح

ميشود در اي راستا پژوهش حاضر ره منظور تشريح دقيرق اير موضروع ،رره تحليرل و
سنجش نقش سب

زندگي در ترابآور محلره قيطريره و شرکوفه شرمالي پرداخرت

ردي سان ،نتايج اي تحقيق نشان داد كه همبستگي مثبت و مستقيمي ميان سب

زنردگي و

ترراب آور محررالت مررورد پررژوهش وجررود دارد و نتررايج آزمررون رگرسرريون و تحليررل
شاخص هرا نشران داد كره هرر دو محلره از لحراظ رعرد نهراد سرب

زنردگي ،در سرطح

پايي تر نسبت ره ديگر ارعاد قررار دارنرد و در محلره قيطريره شراخص اقتصراد و در
محلره شرکوفه شررمالي شراخص اج تمراعي ريشررتري رتبره را در رري ارعرراد رره خررود
اختصاح دارد ره طور كه در محله شکوفه شمالي ارعاد اجتمراعي شرامل رواررط ررا
همسايگان ،مشاركت در كارها جمعي ،شناخت افراد محله زندگي ريشتري درصرد را رره
خود اختصاح داده است كه نماينگر تابآور ريشتر اي محله در رعرد اجتمراعي اسرت
همچني در محله قيطريه در رعد اقتصاد شامل سطح راال درآمرد و آينردهنگرر در
مقارل خود و خانواده (ريمه ،پرس انرداز ،رازنشسرتگي و ) ريشرتري درصرد را داراسرت و
راعث شده اي محله در رعد اقتصاد ترابآورترر از محلره شرکوفه شرمالي راشرد در
رعد نهاد نيز ،ها محله قيطريره و هرا محلره شرکوفه شرمالي ريشرتري درصرد را
نسبت ره نقش خانواده ،مديريت شهر و دولت در لزوم توجه رره سرب
ارائه ضروارط و معيارهرا سرب

زنردگي سرالا و

زنردگي پايردار داده انرد كره اير نهادهرا در كنرار هرا

مي توانند مکمل يکديگر راشند در هر دو محله كم تري درصد مرروط رره مشراركت مرردم
در تصميا گير ها مرروط ره محله ،كا توجهي ره نقش آموزش در سوق دادن زندگي رره
سو پايدار را توجه ره تغييرات فرهنگي است در نهايت مري تروان گفرت ررا توجره رره
درصدها و ضريب ها متفاوت در پاسخ ره سؤاالت شراخص نهراد  ،محلره قيطريره در

سنجش و ارزيابی تأرير سبك زندگی بر ميزان تاب آوري شهري 18 /

ا ي رعد نيز تاب آورتر است چنري نترايجي مهرر تأييرد اسرت ررر اهميرت نقرش سرب
زندگي و تفاوت هايي كه در ساختار اجتماعي مناطق وجود دارد و تأثير كره اير تفاوتهرا
رر واكنش ساكنان نسبت ره آسيب ها اجتماعي دارند؛ از اي رو ترابآور كرردن محرالت
راهي ررا گرار از آسيب شهر است رر اي اساس پيشنهادها زير قارل ذكر است:
 تشويق ره پيادهرو از طريق ورزش همگاني در محالت؛تقويت نهادها فرهنگي ،ورزشي و آموزشي ررا هدايت جمعيت محله ره سو سربزندگي پايدار؛
اطالع رساني خوب را استفاده از تقويت نهادها محلي ررا افزايش مشراركت و كراهشآسيب و معيارها سب

زندگي هدفمند،

نظرخواهي از مردم محالت و اعمال نظر در ررنامه هرا رررا افرزايش مشراركت و ايجراداعتماد و همکار

ري شهروندان؛

افزايش سطح آگاهي ساكنان نسبت ره تأثيرپرير فرهنگري و توجره رره كمرنرگ شردنروارط اجتماعي ساكنان از طريق تشکيل انجم ها؛
ظرفيت ساز و توسعه نهادها مردمي و تنوعرخشي ره فعاليت هرا و عملکردهرا ررراكاهش آسيب و گسترش سب

زندگي متعادل در سطح محالت؛

ررگزار كارگاهها ررا افزايش اطالعات فرهنگري اجتمراعي و تخصرص در كرار رررارو نياوردن ره مشاغل كاذب و تقويت فعاليرت هرا توليرد و مهرارت هرا فکرر ررا
استفاده از ظرفيت محالت؛
-افزايش امنيت از طريق نظارت ريشتر نهادها محلي ررا كاهش آسيب ها

اجتماعي؛
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