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چکیده
سالمت و رفاه مردم یک شهر ،شاخص مهمی برای نشان دادن میزان موفقیت سیاستگذاری دولتی در ارتقاء زیست شههری اسهت
هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی نقش سیاستگذاری دولتی در ارتقاء زیست شههری بها تیدیهد بهر سهالمت و
بهداشت در منطقه  51شهر تهران است سؤال اصلی مقاله این است ده سیاستگذاری دولتی چه نقشی در ارتقاء زیست شههری بها
تیدید بر سالمت و بهداشت ایفا میدند؟ روش تحقیق مقاله توصیفی -تحلیلی و از نوع پیمایشی است و ابزار گهردووری االالعهات
پرسشنامه است ده بر البق تعداد نمونه و بر اساس مدل دودران تعداد  044پرسشنامه در محدوده مورد مطالعه توزیع گردیده اسهت
تجزیه و تحلیل دادههها نیهز بهر اسهاس وزمهون  tتهک نمونهه ای مهورد پهردازش اهرار گرفهت نتهایه پهاوهش شانهر نشهان داد دهه
سیاست گذاری دولتی در ایران به دلیل دولتی بودن همه شوزهها نقش مهمی در ارتقاء و یا نعف زیست شهری بهه ویهاه در شهوزه
سالمت و بهداشت ایفا میدند و منطقه  51شهر تهران به دلیل ون ده چندان ههدف سیاسهتاذاریههای دولتهی نبهوده اسهت از ن هر
بهداشتی و درمانی در ونعیت بحرانی ارار دارد و دمبود بیمارستان و مرادز درمانی سبب دهاهش دیفیهت بهداشهت و سهالمت در
منطقه  51شهر تهران شده است

واژگان کلیدی :سیاست گذاری دولتی ،زیست شهری ،سالمت و بهداشت ،منطقه  71شهر تهران.

( -3نویسنده مسئول)aliasghar45ad@gmail.com
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مقدمه
با استناد به اصل  23قانون اساسی و با توجه به ساختار اقتصاد سیاسی ایران ،دولت کنشگر اصلی سیاست سالمت تلقی
شده و این سیاست نظیر سیاست های اجتماعی دیگر ،محصول عملکرد دولت محسوب میشود .این اهداف در اصوول
 ۳1و  ۳۴قانون اساسی نیز تذکر داده شده است .برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگوی در بخو

سووم

به توسعه سالمت ،امنیت انسانی و عدالت اجتماعی پرداخته است .ماده  3۹قانون برنامه چهارم توسعه تصریح میکند
که به منظور ارتقای عدالت توزیعی در دسترسی عادالنه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاه

سوهم

خانوارهای کم درآمد و آسیبپذیر از هزینههای بهداشتی و درمانی آنها ،توزیع منابع و امکانوات بهداشوتی و درموانی
باید به نحوی صورت گیرد که شاخص مشارکت مالی مردم به  ۹/3ارتقا یابد و سوهم موردم از هزینوههوای سوالمت
حداکثر از  1۹درصد افزای
کاه

نیابد و میزان خانوارهای آسیبپذیر از هزینههای غیر قابل تحمل سالمت به یک درصود

یابد( .)Law of the Fourth Development Plan, 2005در ماده  1۳قوانون برناموه پونجم توسوعه کشوور ،بوه

منظور تحقق شاخص عدالت در سالمت هزینههای مستقیم مردم به حداکثر معوادل  1۹درصود هزینوههوای سوالمت،
ایجاد دسترسی عادالنه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی ،کمک به تأمین هزینههای تحمل ناپوذیر درموان ،پوشو
دارو ،درمان بیماران خاص و صعب العالج ،تقلیل وابستگی گردش اموور واحودهای بهداشوتی و درموانی بوه درآمود
اختصاصی و کمک به تربیت ،تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز ،اضافه کردن  3۹درصد خالص کل
وجود حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها عالوه بر اعتبارات بخ

سالمت ذکر گردیده است.

در ماده  1۴قانون برنامه پنجم توسعه کشور ،به منظور توسعه کمی و کیفی بیموههوای سوالمت دسوتیابی بوه پوشو
فراگیری و عادالنه خدمات سالمت و کاه

سهم مردم از هزینههای سوالمت بوه  1۹درصود از روشهوای مختلو

مانند اصالح ساختار صندوقها ،مدیریت منابع ،متناسب بودن تعرفوههوا ،اسوتفاده از منوابع داخلوی صوندوقهوا و در
صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجههای سنوائی و در طول برنامه در نظور گرفتوه شوده اسوت ( Fifth

 v.)Development Planning Act, 2010در چشم انداز نظام سالمت آمده است :در سال  ،3۳۹۳جمهوری اسوالمی
ایران کشوری است با مردمی برخوردار از باالترین سطح سالمت و دارای عادالنهتورین و توسوعه یافتوه تورین نظوام
سالمت در منطقه ،اهداف کالن نظام سالمت عبارتند از -3 :ارتقای سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی آحواد
مردم ایران که همراه با کسب برترین جایگاه در منطقه تا سال  3۳۹۳اسوت -2 .توأمین عودالت در سوالمت توا سوال
 -1 3۳۹۳دستیابی به جایگاه اول منطقه در مراعات حقوق اسالمی ،انسانی و مدنی و پاسوخگویی و تکوریم خودمات
گیرندگان نظام سالمت تا سال  .)Comprehensive medical science plan, 2010( 3۳۹۳در سیاسوتهوای اجرایوی
بخ

بهداشت و درمان سند ملی توسعه بخ

بهداشت و درمان وزارت بهداشت ،درموان و آمووزش پزشوکی آموده

است-3 :تأمین منابع مالی مورد نیاز مراقبتهای اولیه بهداشتی توسو دولوت و ارائوه خودمات بوالینی بوا مشوارکت
دولت ،بیمهها و مردم  -2افزای
منابع مالی بخ
منابع بخ

و کاه

سهم بخ

سالمت از تولید ناخالص داخلی همراه با افزای

پرداخت مستقیم مردم در هزینههای سالمتی  -افوزای

نقو

سهم دولت در توأمین

نظوام بیموهای در مودیریت

سالمت و مشارکت عادالنه مردم در تأمین منابع بور اسواس سوطح درآمود و مسوتقل از خطور بیمواری -
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افزای

مشارکت بخ های مختل

آنان در بخ

در تأمین منابع مالی بخ

سالمت متناسب با ایجاد مخاطرات ناشوی از عملکورد

سالمت .بنابراین باید اذعان داشت در قوانین و اسناد متعدد باالدستی اهمیت تأمین سوالمت در قووانین

و اسناد متعدد باالدستی اهمیت تأمین سالمت و عودالت در سوالمت موورد توجوه سیاسوت گوذاران و برناموهریوزان
اقتصادی کشور قرار گرفته است .بنابراین طرح ریزی و اولویت بندی نحوه دخالت یکی از مهمترین مسائل پوی

رو

جهت سیاستگذاری است.
سیاستگذاری دولتی در ارتقاء زیست شهری با تأکید بر سالمت و بهداشت چندین دهه است که بسیاری از مسوائل
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،سطوح مدیریت و برنامهریزی محلی ،ملی و بین المللی را تحت تأثیر قرار داده اسوت.
با توجه به رشد نقاط شهری و جمعیت نشین در سالهوای اخیور موضوو کیفیوت زنودگی در شوهرهای کشوورهای
صنعتی و در حال توسعه به طور روز افزونی مورد توجه قرار گرفته است .رشد شهر و شهر نشینی بارزترین ویژگوی
تحوالت اجتماعی -اقتصادی در دوره اخیر است .لذا همزمان با شهری شدن جامعه ایوران ،تحلیول پیامودهوای آن ،از
جمله ارزیابی کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین ضورورتهوای مطالعوات شوهری اسوت ( Ali Akbari, 2008:

 .)121از طرف دیگر با توجه به اینکه محاسبه و تخمین کیفیت زندگی نیاز به بررسی و تعیوین و تبیوین یوک سوری
شاخص یا معیار مناسب دارد ،در طی سالهای اخیر استفاده از شواخصهوا و معیارهوای کیفیوت محوی زنودگی در
کشورهای مختل

اعم از توسعه یافته و در حال توسعه متداول شده است( .)Bahraini,1999: 279اهمیت جنبههوای

اجتماعی در عرصه شهر سازی به حدی رسیده که یکی از ویژگیهای شهر پایدار پایداری اجتماعی وکیفیت زنودگی
باال عنوان شده است ،به این معنا که شهر پایدار به موازات توجه به مسائل زیست محیطی ،باید به مسائل اجتماعی و
انسانی نیز توجه داشته باشد .منظور ایجاد و حمایت از محی های انسانی فعال ،فضاهای زنده و عرصههایی است کوه
کیفیت باالیی را برای شهروندان فراهم نماید .بدیهی است که تعری

کردن ابعاد اجتماعی و کیفی به مراتب از ابعواد

زیست محیطی و اکولوژیکی مهمتر و مشکلتر است .در سالهای اخیور اسوتفاده از شواخصهوا و معیارهوای کیفیوت
محی زندگی در کشورهای مختل

اعم از توسعه یافته ودر حال توسعه متداول شده است (.)Bahraini,1999: 279

طبق اعالم سایت سازمان بهداشت جهانی 3شهرها با سه تهدید مواجه میباشند :بیمواریهوای عفوونی در مکوانهوای
شلوغ ،بیماریهای غیر واگیردار و مزمن مانند دیابت ،سرطان و بیماریهای قلبوی و در نهایوت تصوادفات و تلفوات
جادهای ،خشونت ،جرم و جنایات از موانع عمده سالمت و بهداشت در یک شهر به شمار میروند .از آن جوایی کوه
در سازماندهی محی شهر ،هرکدام به نوبه خود بر سالمت تأثیرگذار میباشند و میتوان بوا مطالعوهی هور رشوته بوه
ارتقاء سالمت و بهداشت جامعه کمک کرد .گسترش شهرنشینی در ایران موجب تغییر استانداردهای زنودگی ،سوبک
زندگی ،رفتارهای اجتماعی و به تبع آن رفاه و سالمت جامعه شده است .هدف اصولی ایون مقالوه عبوارت اسوت از
تحلیل و بررسی نق

سیاستگذاری دولتی در ارتقاء زیست شهری با تأکیود بور سوالمت و بهداشوت در منطقوه 35

شهر تهران است .سؤال اصلی مقاله این است که سیاستگذاری دولتی چه نقشی در ارتقاء زیست شهری با تأکید بور
سالمت و بهداشت ایفا میکند؟ روش تحقیق مقاله توصیفی -تحلیلوی و از نوو پیمایشوی اسوت و ابوزار گوردآوری
1

. World Health Organization
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اطالعات پرسشنامه است که بر طبق تعداد نمونه و بر اساس مدل کوکران تعوداد  ۳۹۹پرسشونامه در محودوده موورد
مطالعه توزیع گردیده است .تجزیه و تحلیل دادهها نیز بر اساس آزمون  tتک نمونهای مورد پردازش قرار گرفت.
رویکرد نظری
در مکاتب مختل

اقتصادی این باور وجود دارد که فعالیتهوای دولوت در سوطوح ملوی آثوار مهموی بور عملکورد

اقتصادی کشورها میگذارد و از مقبولیت خاصی برخوردار است .دولتهای امروزی بوا اسوتفاده از ابزارهوایی ماننود
مالیات ،مخارج ملی هزینهای ،قانونگذاری و کسریهای بودجهای به دخالت در بازار و مودیریت عرضوه و تقاضوای
برخی کاالها و خدمات میپردازند .از جمله این موارد مقوله سالمت است که به طور جودی از سورمایهگوذاریهوای
دولتی و سیاستگذاریهای مختص آن حوزه تأثیر میپوذیرد .سیاسوتگوذاری دولتوی در حووزه سوالمت مجموعوه
سیاستها و برنامههایی است که دولت برای گسترش سالمت همگانی و ارتقای توانمندی شهروندان با هدف کاه
نابرابری اجتماعی اتخاذ میکند .در این مقاله منظور از سیاستگذاری سالمت بعد قانونی و نیز بودجه است .نخستین
بار توس گروسمن ،)3312(3مفهوم سرمایه سالمت تعری

گردید .وی عامل سالمت را در تابع مطلوبیت افراد وارد

شد .در واقع سرمایه سالمت تعیین مینماید که هر فرد چه زمانی را برای کسب درآمد در اختیار داشوته باشود .بورای
تبیین این موضو مقوله سرمایه انسانی را به عنوان سمبلی از سالمت در چارچوب مدلهای رشد وارد نموود و بیوان
گردید بهبود سالمت باعث ارتقاء رشد اقتصوادی ،کواه

ضورر تولیودی ناشوی از غیبوت و بیمواری نیوروی کوار و

ناکارآمدی جسمی و روانی آن خواهد شد .در مطالعات انجام شده غالباً هزینههای دولت در بخ

بهداشت در قالب

الگوهای رشد اقتصادی و دوم برآورد کمی میزان این تغییر و شناسایی مکانیسمهایی که تغییر در یکی را بوه دیگوری
منتقل میسازد بررسی شده است .با این وجود اما اقتصاددانان با مقوله سالمت برخورد متفاوتی دارند ،آنها معتقدنود
که سالمت کاالیی بادوام و سرمایهای است که هر فرد دارای ذخیرهای از موجودی کاالی سالمت در ابتدای هر دوره
است که در طول زمان موجودی سالمت فرد با باال رفتن سن کاه
افزای

یافته ،با سرمایهگذاری در مراقبوتهوای درموانی

مییابد و زمانی که ذخیره موجودی سالمت فرد از حد بحرانی کمتر شود آنگواه فورد از بوین خواهود رفوت.

همچنین بر این باورند که یک رابطه دوسویه بین وضعیت سالمت فرد و فعالیت اقتصادی وجود دارد .افراد سوالمتور
بهرهوری بیشتری دارند و یک اقتصاد مولد توانایی باالتری برای خرید خدمات سالمت بیشتر دارد .از سوی دیگر بوا
توجه به اینکه انسان محور توسعه پایدار محسوب مویگوردد تخصویص اعتبوارات هور چوه بیشوتر در امور سوالمت
سرمایهگذاری تلقی شده و عمالً هزینه نیست (.)Tabibi & Davoodi,2017: 14
خدمات سالمت در قالب هزینههای بهداشتی و درمانی به عنوان یک کواالی عموومی در تموامی کشوورها عمودتاً از
طرف دولت تأمین میشود .مصادیقی از شکست بازار شامل مخاطرات اخالقی ،انتخاب نامطلوب ،ناقص و نامتقوارن
بودن اطالعات ،پیامدهای بیرونی ،انحصار طبیعی و توزیع درآمد متوجه این مقوله است که راه را برای مداخله دولت
هموار مینماید ( .)Stiglitz, 2012لیکن ارائه خدمات سالمت می تواند عوالوه بور دولوت بوا توجوه بوه مقتضویات و
ظرفیت و توانایی مالی بخ های خصوصی و غیر انتفاعی هر کشور به صورت ترکیبی از هر سه بخ

ارائوه گوردد.
1

. Grossman
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مروری اجمالی بر نظام سالمت کشورهای جهان نشان میدهد که تمامی دولتها پذیرفتهاند که سالمت حقوی اسوت
بوه توأمین و اسوتیفای آن مویباشوند و تفواوت میوان کشوورها تنهوا در نحووه ،میوزان و

همگانی که دولتها موظ

اولویتبندی هزینههای دولتها است .در حال حاضر در برخی کشورها عمده خودمات بهداشوتی و درموانی توسو
بخ

دولتی ارائه میشود و تنها برخی از فعالیوتهوا ماننود داروخانوهداری و پوشو هوای حموایتی توسو بخو

غیردولتی ارائه میگردد .این در حالی است که در برخی کشورها عمده خدمات به عهده بخ

غیردولتوی بووده و در

این نظامها هزینه کرد دولت عمدتاً معطوف به ارائه مشوقهای اقتصادی الزم جهت عرضه خدمات بهداشوتی اسوت-
( .)Barzegar et al., 2014با توجه به اهمیت کار کردی هزینههای دولت ،هدف این تحقیق آن است که با توجوه بوه
محدودیت رو به افزای

منابع دولتی ،اولویتبندی مشخصی در خصوص هزینه کرد منابع موجود در بخ

سوالمت

در دو حوزه بهداشت و درمان و زیرگروههای هر یک تعیین گردد.
شناخت محیط مورد مطالعه
منطقه  35از شمال به پادگان قصر فیروزه ۳5 ،متری آهنگ ،خیابان خواوران و شووش شورقی و از غورب بوه خیابوان
فدائیان اسالم و از جنوب به خیابان دولت آباد ،کوه بی بی شهربانو و کارخانه سیمان و از شرق بوه کووههوای شورقی
تهران و حد شرقی اراضی افسریه منتهی میشود .بخشی از محدوده منطقه نیز در حریم شهر واقع اسوت .در واقوع از
ناحیه در محدوده قانونی شهر تهران و دو ناحیه در حریم استحفاظی شهر قرار دارند.

هشت ناحیه موجود ،ش

جدول شماره  -1آمار و اطالعات محالت منطقه 11
ناحیه

محله

مساحت کل

جمعیت

تعداد خانوار

بعد خانوار

(هکتار)

تراکم جمعیت
(نفر در هکتار)

3

شهید مطهری

333/1

3۴2۹3

55۹1

1/13

353/3

3

شوش

۳1/1

3۳111

۳535

1/22

133/1

3

طیب

13/3

23۹31

3323

1/3۴

155/۳

3

مظاهری

3۹/1

3۴2۳2

5533

1/13

235/3

3

مینایی

11/3

25353

13۳1

1/21

121/1

3

ولیعصر -بیسیم

53/3

33133

53۹1

1/21

11۹/1

2

ابوذر

2۴۳/۴

51۳5۹

31۳2۴

1/1

333/3

2

اتابک

3۹3/2

23513

353۴

1/23

223/۴

2

هاشم نژاد

3۹/3

212۴۹

۴23۹

1/12

23۴/3

1

بروجردی

15/3

33133

1133

1/55

315/1

1

کیان شهر جنوبی

221/1

1۳3۳1

3۹۹۴1

1/۳1

35/3

1

کیان شهر شمالی

211/۳

135۴1

33۳۳1

1/۳3

33۹/۴

۳

شهرک رضویه

3۹3/3

1۴1۹۳

33۳13

1/52

311/3

۳

مشیریه

3۹1/3

121۹3

23۳3۹

1/11

31۳/3

5

افسریه شمالی

3۳1/3

3533۳

2۹۴13

1/3۳

۳1۳/۳

5

افسریه جنوبی

33۹/1

1233۴

3۹3۳۳

1/22

۳۹۹/1

3

اسالم آباد -ولفجر

35۳/5

13۳11

33۹5۴

1/1

235/3

3

مسعودیه

221/۳

133۹1

23۳2۹

1/1۳

33۴/1

3

مسگر آباد

۳3/3

125۹

3۹۹۹

1/25

1۹/5

1

قیامدشت

12۴/1

۳۹۹۹۹

3111

1

31۹/3

۴

خاورشهر

311/2

21۹۹۹

3۹۹۹

1

1313

جمع کل در منطقه

12۳/3

1۹۳۴53

2۹1۳52

1

2۳۹

)Source: (http://region15.tehran.ir/
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مساحت محدوده قانونی  25ساله منطقه  5/2۴کیلومتر مربع است که بر اساس آخورین مطالعوات مشواور شهرسوازی
منطقه و تغییرات در نظر گرفته در محدوده قانونی منطقه ،مساحت محدوده قانونی منطقه بوی

از  15کیلوومتر مربوع

خواهد بود .بر اساس این تغییرات با احتساب محدودهی قصر فیوروزه  ،2مسواحت منطقوه بوالر بور  3/15۳1هکتوار
میشود که در صورت تصویب طرح تفصیلی پیشنهادی منطقه ،این محدوده مالک عمل قرار خواهد گرفت .مساحت
حریم استحفاظی شهر تهران در حوزه مدیریت شهرداری این منطقه بالر بر  335۹۹هکتار میباشود کوه  3۳/3درصود
مساحت کل حریم استحفاظی شهر تهران است .پهنه این حریم از لحاظ مودیریتی و در چوارچوب قوانون تقسویمات
کشوری در محدوده دو شهرستان تهران و ری قرار دارد (.)Tajfirozeh, 2014

نقشه شماره  -1نواحی منطقه  11شهر تهران
)Source: (http://region15.tehran.ir/

شهرداری منطقه  35محدوده خدماتی خود را میان هشت ناحیه تقسیم کرده است که محدوده شو

ناحیوه خودمات

شهری در داخل محدوده مصوب طرح جامع شهر تهران و محدوده دو ناحیوه (ناحیوه خواور شوهر و دیگوری ناحیوه
قیامدشت) د ر خارج از این محدوده و در داخل محدوده حریم استحفاظی شهر و به صورت منفصول از منطقوه قورار
دارد .شمال این محدوده از میدان شوش به سمت میدان خراسان در مسیر خیابان شوش و  31شهریور آغاز میگوردد
در شرق این محدوده در امتداد خیابان خاوران به خیابان ذوالفقاری منتهی میگردد و غورب آن نیوز خیابوان فودائیان
اسالم تا میدان شوش واقع شده است .جنوب این ناحیه امتداد بزرگراه بعثت از انتهای خیابوان ذوالفقواری توا تقواطع
فدائیان اسالم است .ناحیه یک دارای  3محله شوش ،مظاهری ،مطهری ،طیب ،بیسویم و مینوابی مویباشود .محوالت
ناحیه یک شامل:
 .3شوش
 .2مظاهری
 .1طیب
 .۳مینابی
 .5مطهری
 .3ولیعصر

نقش سیاست گذاری دولتي در ارتقاء473 ...

آبوهوای منطقه  35شهر تهران تحت تأثیر آب و هوای کلی شهر تهران میباشد .از جمله ارتفاعات که در شومال آن
قله توچال به ارتفا  1311متر مشاهده می گردد .همچنین ،کووههوایی چوون دماونود شومیرانات و اموامزاده داوود در
اطراف آن اقلیم این بخ

را تحت تأثیر قرار می دهند .منابع آب فیزیکی نیز از فاکتورهای مهم در شکل گیوری اقلویم

تهران است .از جمله این منابع می توان رودخانه جاجرود و کرج و سدهایی چون امیرکبیر و الر را نام بورد .عامول و
فاکتور دیگری که میتوان از آن نام برد دشت است .به اسوتثناء نوواحی شومالی اسوتان کوه بوه دلیول واقوع شودن در
کوهپایههای البرز اندکی معتدل و مرطوب است .بقیه نقاط دارای تابستانهای گرم و خشک و زمستانهوای معتودل و
گاهی سرد می باشد که نشانه و خصوصیت مناطق دشتی را نشان می دهود .طوی یوک دوره  1۹سواله ،متوسو میوزان
بارندگی ساالنه آن  22۹میلی متر و میزان بارندگی ساالنه آن بین  2۹۹الی  ۳۹۹میلی متور گوزارش گردیوده اسوت .بوه
علت وسعت و ارتفاعات تهران ،سه ایستگاه سینوپتیک در محله دارآباد و شمیران و ژئوفیزیوک ،وظیفوه ثبوت و درج
دمای هوای شهر تهران را به عهدهدارند که از سال (311۹طی یک دوره  ۳5ساله).
جهت وزش باد غالب در تهران غربی( 21۹درجه) و متوس سرعت وزش بواد  5/5متور بور ثانیوه اسوت .نسویمی از
درههای خنک کوهستان شمال در شب(باد کوه) و از بیابوانهوای جنووب در روز(بواد دشوت) بوه طوور آهسوته هور
شبانهروز در شهر تهران میوزد ...یکی دیگر از مشخصههای قابل ذکر شهر تهران زلزلهخیز بودن آن است .ایون شوهر
بر روی خ زلزله قرار دارد و احتمال وقو زلزله در آن بسیار است .شوهر تهوران از نظور زموین لورزه جوزء منواطق
پرزیان ( ۴تا  3۹درجه مرکالی) بشمار میآید.
شرای توپوگرافی شهر بر بافت کالبدی و فضایی شهر بوه ویوژه در قسومت هوای جنووبی شوهر توأثیر مسوتقیم دارد.
اختالف ارتفا در برخی قسمت های شهر ،سیمای خاصی به شهر تهران داده به گونهای که نمای تهران از شمال شوهر
و چشم انداز کوهستانی از جنوب شهر در مورفولوژی شهری مؤثر بوده است .از سمت جنوب به شمال ،ارتفا زمین
افزای

مییابد به طوری که اختالف ارتفا بین قسمتهای پست حدود  3۹۹متر و قسمتهای مرتفع توا  3۴۹۹متور

دیده می شود .اختالف ارتفا  3۹۹متری باعث تعدیل آب و هوا ،پوش

گیاهی مناسوب تور و ایجواد منواطق ییالقوی

زیبای شمال تهران شده است .با حرکت از جنوب به شمال ،تغییرات بسیار چشمگیر هم در شرای محوی طبیعوی و
هم شرای اجتماعی ،ارزش مکانی ،دسترسی به خدمات و سرویس های خاص قابول مشواهده اسوت بوه نحووی کوه
میتوان گفت شیب جغرافیایی و شیب اجتماعی تهران بر یکدیگر منطبق است .بر پایهی آمارهای رسمی کشور تعداد
جمعیت منطقه بور اسواس سرشوماری سوال  313۹ایوران 31۴1۳۹ ،نفور ( 33233۹خوانوار) شوامل  125131مورد و
 131۳21زن است.
جدول شماره  -2جمعیت منطقه  11برحسب گروههای عمده سنی به تفکیك جنس سال 1931
سن

مرد و زن

مرد

درصد مرد

زن

درصد زن

نسبت جنسی

( )۹-3۳ساله (بچه ساالن)

33211

۴53۳

5۴/3

1121

۳2/3

3۹۳

( )35-1۳ساله (جوانان)

351۴3

۳1115

۳۴/2

۳۴۳۳5

52/۴

3۹3

( )15 - ۳3ساله (میانساالن)

3۳1323

12۴1۹

۳3/1

1۳253

53/1

33۹

 5۹و بیشتر(بزرگساالن)

231۳3

35۴5۴

51/2

31۴3۹

۳1/۴

331

نامشخص

3۹3۹

-

-

-

جمع کل

2۴1۴۹1

3۳1225

۳1/۳5

3۹5

3۳۳51۴

۳۴/55

)Source: (Public Census of Population and Housing in Tehran, 2011
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تحلیل توصیفی دادهها
تجزیه و تحلیل سؤاالت مربوط به نمونههای انتخاب شده از ساکنین منطقه  35میباشد که بوا مراجعوه حضووری بوه
قرار گرفتند.

محل جهت پیگیری وضعیت بهداشت و درمان ،مورد پرس

از مجمو  ۳۹۹پرسشنامه تکمیل شده خانوار 2۹1 ،پرسشنامه توس زنان و  331پرسشونامه توسو موردان صوورت
گرفته است .الزم به ذکر است غالب پرسشنامههایی که به صورت مراجعه حضووری بووده بوه دلیول سواعات کواری
آقایان و بیرون بودن آنها از منازل خود توس سرپرست دوم خانوار تکمیل شده است .جدول زیر فراوانی و درصود
جنسیت پاسخگویان را نشان میدهد.
جدول شماره  -9فراوانی و درصد جنسیت شرکت کنندگان
جنس

فراوانی

درصد

درصد واقعی

درصد تجمعی

زن

2۹1

5/۴

55

55

مرد

331

۳3/1

۳5

جمع

۳۹۹

3۹۹/۹

3۹۹

3۹۹

)Source: (Research findings

نمودار شماره  -1درصد نمونهها بر حسب محل سکونت )Source: (Research findings

بر اساس نتایج به دست آمده از وضعیت سنی پاسخگویان در منطقه 35؛  21نفر معادل  5/۴درصد زیر  2۹سوال53 ،
نفر معادل  32/۴درصد بین  2۹الی  1۹سال 3۳3 ،نفر معادل  11/1درصد بین  1۹الی  ۳۹سال 322،نفور معوادل 1۹05
درصد بین  ۳۹الی  5۹سال و  55نفر معادل  31/۴درصد باالی  5۹سال بودهاند.
جدول شماره  -4فراوانی و درصد نمونهها بر حسب رده سنی
سن

فراوانی

درصد

درصد واقعی

درصد تجمعی

۹-2۹

21

5/۴

5/۴

5/۴

2۹-1۹

53

32/۴

32/۴

3۴/5

1۹-۳۹

3۳3

11/1

11/1

55/۴

۳۹-5۹

322

1۹/5

1۹/5

۴3/1

0<50
جمع

55

31/۴

31/۴

3۹۹/۹

۳۹۹

3۹۹

3۹۹

)Source: (Research findings

نمودار شماره  -2نمودار درصد نمونهها بر حسب رده سنی

)Source: (Research findings

نقش سیاست گذاری دولتي در ارتقاء447 ...

بر اساس نتایج به دست آمده از وضعیت تحصیالت؛  22/1درصد پاسخگویان زیر دیوپلم  1۹/5درصود دیوپلم13/5 ،
درصد کارشناسی  1/1کارشناسی ارشد و  ۹/۴درصد دارای مدرک دکتری هستند.
جدول شماره  -1فراوانی و درصد نمونهها بر اساس سطح تحصیالت
سطح تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد واقعی

درصد تجمعی

زیر دیپلم

۴۴/۹

22/۹

22/۹

22/۹

دیپلم

322/۹

1۹/5

1۹/5

52/5

کارشناسی

35۴/۹

13/5

13/5

32/۹

ارشد

23/۹

1/ 1

1/ 1

33/1

دکتری

1/ ۹

۹/ ۴

۹/ ۴

3۹۹/۹

جمع

۳۹۹

3۹۹

3۹۹

)Source: (Research findings

نمودار شماره  -9نمودار درصد نمونهها برحسب سطح تحصیالت )Source: (Research findings

بر اساس نتایج به دست آمده از وضعیت اشتغال؛  ۳۹/5درصد افراد دارای شغل آزاد 32/۴ ،درصد افوراد دارای شوغل
دولتی و  ۳3/۴درصد افراد فاقد شغل است.
جدول شماره  -6فراوانی و درصد نمونهها بر اساس سطح اشتغال
فراوانی

درصد

درصد واقعی

درصد تجمعی

آزاد

۹/3۳1

۴/15

۴/15

۴/15

اشتغال
دولتی

۹/12

۹/3۴

۹/3۴

۴/51

فاقد شغل

۹/3۴5

1/۳3

1/۳3

جمع

۹/۳۹۹

۹/3۹۹

۹/3۹۹

۹/3۹۹

)Source: (Research findings

نمودار شماره  -4نمودار درصد نمونهها بر حسب وضعیت اشتغال )Source: (Research findings

تحلیل نقش مسئولین و شهروندان بر بهداشت و سالمت منطقه 11
-1تا چه اندازه مسئولین بیمارستانها در ارتقاء سالمت و بهداشت نقش خود را به خوبی ایفا کردهاند؟
بر اساس نتایج به دست آمده از نتایج پرسشنامهها در زمینه نق

مسئولین بیمارستانها در ارتقاء سالمت و بهداشوت؛
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 3درصد افراد گزینه خیلی زیاد 1/5 ،درصد افراد گزینه زیاد 1/1 ،درصد گزینه متوس  ۳3/1 ،درصد گزینه خیلی کوم
و  ۳3/۳گزینه کم را انتخاب کردند.
جدول شماره  -7فراوانی و درصد نمونهها بر اساس تأثیر مسئولین بیمارستانها در ارتقاء سالمت بهداشت ساکنین منطقه 11
Question 1
درصد واقعی

درصد

فراوانی

درصد تجمعی
3/۹

3/۹

3 /۹

۳

خیلی زیاد

4.5

1/5

1 /5

3۳

زیاد

32/1

1/۴

1 /1

13

متوس

2۴/2

۳3/1

۳3/3

3۴5

خیلی کم

3۹۹/۹

۳3/5

۳3/۳

333

کم

3۹۹/۹

33/۴

۳۹۹

Total

۹ /2

3

System

3۹۹/۹

۳۹3

Total

Valid

Missing

)Source: (Research findings

نمودار شماره  -6نمودار درصد نمونهها بر حسب تأثیرات مسئولین بیمارستانها در ارتقاء سالمت بهداشت ساکنین منطقه 11
)Source: (Research findings

-2تا چه اندازه شهرداری نقش خود را در ارتقاء سالمت و بهداشت محیط به خوبی ایفا کرده است؟
شهرداری در ارتقاء سالمت و بهداشت محوی ؛

بر اساس نتایج به دست آمده از نتایج پرسشنامهها در زمینه تأثیر نق

 3/2درصد افراد گزینه خیلی زیاد 3/1 ،درصد افراد گزینه زیاد 5/2 ،درصد گزینه متوس  ۳3/3،درصود گزینوه خیلوی
کم و  ۳2/۳گزینه کم را انتخاب کردند.
جدول شماره  -8فراوانی و درصد نمونهها بر اساس تأثیر نقش شهرداری در ارتقاء سالمت و بهداشت محیط ساکنین منطقه 11
Question 2
درصد تجمعی

درصد واقعی

درصد

فراوانی

3/1

3/1

3/2

5

خیلی زیاد

1/۹

3/۴

3/1

1

زیاد

۴/1

5/1

5/2

23

متوس

51/5

۳3/1

۳3/3

331

خیلی کم

3۹۹/۹

۳2/5

۳2/۳

31۹

کم

3۹۹/۹

33/۴

۳۹۹

Total

2

3

System

3۹۹/۹

۳۹3

Total

)Source: (Research findings

Valid

Missing
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نمودار شماره  -7نمودار درصد نمونهها بر حسب تأثیر نقش شهرداری در ارتقاء سالمت و بهداشت محیط ساکنین منطقه Source: (Research findings) 11

-9تا چه اندازه شهروندان نقش خود را در ارتقاء سالمت و بهداشت به خوبی ایفا کردهاند؟
شهروندان در ارتقاء سوالمت و بهداشوت؛ ۹/5

بر اساس نتایج به دست آمده از نتایج پرسشنامهها در زمینه تأثیر نق

درصد افراد گزینه خیلی زیاد 2/2 ،درصد افراد گزینه زیاد ۳/1 ،درصد گزینه متوس  ۳2/3درصد گزینه خیلوی کوم و
 ۳3/۳گزینه کم را انتخاب کردند.
جدول شماره  -3فراوانی و درصد نمونهها بر اساس تأثیرات نقش شهروندان در ارتقاء سالمت و بهداشت ساکنین منطقه 11
Question 3
درصد تجمعی

درصد واقعی

درصد

فراوانی

۹/ 5

۹/ 5

۹/ 5

2

خیلی زیاد

2/ ۴

2/ 1

2/ 2

3

زیاد

1/ 5

۳/ ۴

۳/ 1

33

متوس

5۹/۹

۳1/۹

۳2/3

312

خیلی کم

3۹۹/۹

۳3/5

۳3/۳

33۴

کم

3۹۹/۹

33/۴

۳۹۹

Total

۹/ 2

3

System

3۹۹/۹

۳۹3

Total

Valid

Missing

)Source: (Research findings

نمودار شماره  -8نمودار درصد نمونهها بر حسب تأثیرات نقش شهروندان در ارتقاء سالمت و بهداشت ساکنین منطقه Source: (Research findings) 11
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دارد؟

-۳تا چه اندازه بهداشت محی در ارتقاء بهداشت و سالمت نق

بر اساس نتایج به دست آمده از نتایج پرسشنامهها در زمینه تأثیر بهداشوت محوی در ارتقواء بهداشوت و سوالمت؛ 3
درصد افراد گزینه خیلی زیاد 2/2 ،درصد افراد گزینه زیاد 31 ،درصد گزینه متوس  ۳۹/۳ ،درصد گزینه خیلوی کوم و
 ۳1/3گزینه کم را انتخاب کردند.
جدول شماره  -11فراوانی و درصد نمونهها بر اساس بهداشت محیط در ارتقاء بهداشت سالمت و بهداشت ساکنین منطقه 11
Question 4
درصد تجمعی

درصد واقعی

درصد

فراوانی

3/۹

3/۹

3/۹

۳

خیلی زیاد

1/1

2/1

2/2

3

زیاد

33/1

31/۹

31/۹

52

متوس

53/۴

۳۹/5

۳۹/۳

332

خیلی کم

3۹۹/۹

۳1/1

۳1/3

311

کم

3۹۹/۹

33/۴

۳۹۹

Total

۹/2

3

System

3۹۹/۹

۳۹3

Total

Valid

Missing

)Source: (Research findings

نمودار شماره  -3نمودار درصد نمونهها بر حسب تأثیرات بهداشت محیط در ارتقاء بهداشت سالمت و بهداشت ساکنان منطقه 11
)Source: (Research findings

 نتیجهگیریدر تمامی کشورها مقوله بهداشت و درمان به عنوان خدمتی عمومی تلقی میگردد .مهمترین عوامل شکست بوازار در
نظام سالمت را میتوان به مواردی مانند مخاطرات اخالقی ،انتخواب نوامطلوب نواقص و نامتقوارن بوودن اطالعوات،
پیامدهای بیرونی ،انحصار طبیعی و توزیع درآمد نسبت داد .از این رو تقریباً تموامی دولوتهوا در سورمایهگوذاری و
تأمین یارانه در این بخ

مسئولیت دارند.

بنابراین دخالت ،نظارت و کمک دولت در این عرصه برای تمامی کشورها امری قابل قبول و پذیرفته شده اسوت .در
ایران در حالی است که اصول ( )23( ،)1و ( )۳1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و برنامههای مختل

توسعه و

تمامی اسناد باالدستی ،ناظر بر تأمین نیازهای اساسی از جمله بهداشت و سالمت برای کلیه آحاد جامعوه و برقوراری
عدالت در تأمین مالی سالمت میباشند.

نقش سیاست گذاری دولتي در ارتقاء441 ...

در دادههای کمّی ،برای آزمودن این فرضیه که آیا میانگین یک نمونه با میانگین جامعه که فرض بر ایون اسوت دارای
توزیع نرمال باشد یکسان است ،از آزمون یک نمونهای  tاستفاده کنید .از ایون آزموون در موواقعی اسوتفاده کنیود کوه
میخواهید بدانید آیا میانگین برآورد شده با میانگین جامعه (مقدار معلوم) همخووانی دارد یوا خیور؟ در ایون آزموون
فرضهای صفر و یک به صورت زیر مطرحاند:

نمودار شماره  -1حوزههای نیازمند دخالت ،نظارت و کمك دولت در سالمت )Source: (Tabibi & Davoodi,2017: 118

در این آزمون از شاخصی موسوم به  tکه به صورت زیر است ،استفاده میشود .همیشه دغدغه محقق ،مقدار نمونهای
است که در اختیار دارد .معموالً شاخص  tرا وقتی بکار میگیرند که تعداد نمونههوا کمتور از  1۹و واریوانس جامعوه
نامعلوم باشد.

یکی از مشخصههای این شاخص ،درجه آزادی آن است که با  n-1مشخص میشود .ویژگوی کوه توزیوع  tدارد ایون
است که وقتی تعداد نمونهها از  1۹بیشتر شود با توزیع نرمال مطابقت پیدا میکند .آزمون  tتک نمونهای زمانی موورد
استفاده قرار میگیرد که یک نمونه از جامعه داریم و میخواهیم میانگین آن را با یک حالت معمول و رایج اسوتاندارد
و یا حتی یک عدد مورد انتظار مقایسه کنیم .در این آزمون فرض بر این است که نمونهای به حجم  nو میانگین  mاز
یک جامعه انتخاب کردهایم و میخواهیم بدانیم که آیا میتوان این نمونه را یک نمونه تصادفی از جامعوه دانسوت یوا
خیر؟ به عنوان مثال میتوان مقایسه میزان شوری آب یک دریاچه با میانگین معمول شوری آب دریاچوههوا ،مقایسوه
میانگین درآمد مردم یک شهر در مقایسه با میانگین درآمد کل کشور ،مقایسه مقدار روغن موجود در یک کنسرو تون
ماهی تولید شده توس یک کارخانه با مقدار استاندارد تعری
معدل دان

شده روغن در یک کنسرو تن ماهی و مقایسه میانگین

آموزان یک کالس با یک میانگین مورد انتظار را نام برد.

آزمون فرضیه اول
فرضیه :به نظر میرسد وضعیت سالمت و بهداشت در منطقه  35تهران از وضعیت مطلوبی برخوردار نمیباشد.
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به منظور بررسی و مورد تحلیل قرار دادن آزمون فرضیه اول ،به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه میپردازیم
مسئولین و شهروندان بور ابعواد بهداشوت و سوالمت منطقوه  35و مجموو

و پرس های قسمت تحلیل اثرات نق
پرس های  3تا  ۳را بررسی مینماییم.

بر این اساس فرض  H0به این صورت است :به نظر میرسد وضوعیت سوالمت و بهداشوت در منطقوه  35تهوران از
وضعیت مطلوبی برخوردار است.
و فرض  H1نیز این گونه میباشد :به نظر میرسد وضوعیت سوالمت و بهداشوت در منطقوه  35تهوران از وضوعیت
مطلوبی برخوردار نمیباشد.
اگر در تجزیه و تحلیل حاصل از نتایج پرس نامهها و مجموعه پرس های  3تا  ،۳سطح معناداری یعنوی  SIGکمتور
از ضریب آلفا یعنی  ۹/۹5باشد ،یعنی فرض  H0رد میشود و  H1مورد تائید قرار میگیرد ولوی اگور بور خوالف آن
باشد یعنی  SIGبزرگتر از ضریب آلفا باشد ،پس از این رو فرض  H0مورد تائید قرار میگیورد .حوال بوه تجزیوه و
تحلیل فرضیه اول تحقیق از طریق آزمون  Tتک نمونهای میپردازیم :در این آزمون ابتودا از تجزیوه و تحلیول نتوایج
مجموعه چهار پرس

و از طریق دستور  Compute variableمیوانگین گرفتوه و سوتونی بوه نوام فرضویه اول ایجواد

مینماییم و سپس از طریق روش آزمون  Tتک نمونهای ،فرضیه اول را مورد بررسی قرار میدهویم کوه نتوایج آن بوه
صورت زیر به دست آمد:
جدول شماره  -11نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه اول از طریق آزمون  Tتك نمونهای

the

of

۹/1۳۳5

95% Confidence Interval
Difference
Lower
Upper
۹/213۴

Mean
Difference
۹/2۴۴31

One-Sample Test
Test Value = 4
t
درجه آزادی

سطح معناداری
)Sig. (2-tailed
۹/۹۹۹

Df
3۹/۹۳۴

133

فرضیه اول

)Source: (Research findings

با توجه به جدول آزمون tتک نمونهای ،از آن جایی که سطح معناداری  sigیعنی  ۹/۹کوچکتر از ضریب آلفا یعنوی
 ۹/۹5شده است ،پس فرضیه  H1مورد تائید قرار میگیرد و فرضیه  H0رد میشود .پس از آن جایی کوه فرضویه H0

رد شده است ،یعنی وضعیت سالمت و بهداشت در منطقه  35تهران از وضوعیت مطلووبی برخووردار نمویباشود .از
همین رو فرضیه حاضر به اثبات میرسد.
به منظور بررسی فرضیه دوم تحقیق به بررسی و تجزیه تحلیل پرسشهای  1تا  8پرسشنامه(تحلیل اثرات کمبود
و استقرار نامناسب مراکز درمانی) میپردازیم .در جهت تجزیه و تحلیل فرضیه دوم تحقیق نیز از روش آزمون T

تك نمونهای استفاده مینماییم.
جدول شماره  -12نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه دوم از طریق آزمون  Tتك نمونهای

95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper
۹/5۳35
۹/3315

Mean Difference

۹/3۹5۹۹

سطح معناداری

درجه آزادی

)Sig. (2-tailed

df

۹/۹۹۹

)Source: (Research findings

133

One-Sample Test
Test Value = 1
t

2۹/1۳۴

فرضیه دوم
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 کوچوکتور از ضوریب آلفوا۹/۹۹۹  یعنیsig  از آن جایی که سطح معناداری،تک نمونهایt با توجه به جدول آزمون
. رد میشودH0  مورد تائید قرار میگیرد و فرضیهH1  پس فرضیه، شده است۹/۹5 یعنی
 درموانی و اسوتقرار نامناسوب- یعنی به نظر میرسد کمبود سرانه بهداشوتی، رد شده استH0 از آن جایی که فرضیه
 از هموین رو فرضویه. تهوران نیسوت35  از مهمترین مشکالت مدیریت شوهری در منطقوه،مراکز سالمت و بهداشت
 تغییرات اپیدمیولوژی که به تازگی به دلیل تغییر در شرای و شیوه زندگی مشهود اسوت بوار.حاضر به اثبات میرسد
 در ایران بیماریهای ناشی از شیوه زندگی ناسوالم شوایعتورین.داده است

بیماری های غیر واگیر را در کشور افزای

 عالوه بر توسعه عوامل خطر تمایالت جدیدی در حوزههوای فرهنگوی و.دلیل بیماری و مرگ و میر به شمار میرود
 ایون امور موجوب شویو،فنآوری رایج شده است که سبب تغییرات سوریعی در شویوه زنودگی افوراد شوده اسوت
 هموراه بوا امیود بوه زنودگی،شیو بیماریهای مزمن و شرای ناتوانکننده

 افزای.بیماری های غیر واگیر شده است

 بیمواریهوایی همچوون مشوکالت. از عوامل ثابت شده بار بیماری هسوتند،میانگین سن افراد جامعه
عمدهای از مرگومیر و نواتوانی

بیشتر و افزای

 مسئول بخ، بیماریهای مفصلی و مشکالت روانی، دیابت، سرطان،قلب و عروقی

. قابل پی بینی است که در آینده نزدیک بار بیماریهای وابسته به رفتار بیشتر هم میشود.محسوب میشوند
References
Onak, N. 2005, Investigating the Relationship between Social Capital and Quality of Life, Master's
Thesis, Faculty of Social Sciences, Tehran (17). (in persian).
Asayesh, H. 2001. Measurement of quality of life in one hundred large cities, Quarterly Journal of
Urban Planning, No. 8. (11). (in persian).
Bahraini, Seyyed Hossein (1999), Modernization, Faratjard and then in Urban Development, Tehran
University Press (97). (in persian).
Bazmi Farouji, R, 2014, Sociological Survey of Generation, Action Space and Social Health (A Study
in Mashhad), Master's Theses, Al-Zahra University, Faculty of Economics & Accounting (88).
(in persian).
Bound, j. & Kourner, l. 2010, quality of life and the elderly, translated by Hossein Moghagheghi,
Kamal, Tehran, Dengue Publishing (95).
Bahmani, B. 2010, Evaluation of the quality of life of students of medical sciences universities and
their relationship with the religious attitude, High Council of Cultural Revolution. (145). (in
persian).
Tajfirozeh, h.2014, The Relationship between Quality of Life Dimensions with Healthy Life Style
among Public Officers in Marivan County, Master's Thesis, Tarbiat Moalem University, Tehran Faculty of Literature and Humanities (118). (in persian).
Haghighi, P.1959, Designing a Health and Living Center for Elderly with a Satisfaction Approach in
Tehran, Master's Thesis, Shahid Rajaee Tarbiat Modares University, Faculty of Architecture and
Urban Planning (115). (in persian).
KhedmatiMorasah, A.2010, Investigating the socio-economic inequality in mental health status and its
determinants among residents of Tehran in 2008, Master's thesis, University of Welfare and
Rehabilitation Sciences (101). (in persian).
Mohammadi, N. & Rafieifar, Sh., Health Education Tutorial, Ministry of Health - Vol. I, Third Edition
(65). (in persian).
Delshad, A. & A.alemi. 2007-2008, Incremental Planning for Community Organization, A Practical
Step to Promoting Health The narrative of community organization at the Center for Social
Development and Promotion of Gonabad Samet (affiliated to Gonabad University of Medical
Sciences), Fifth International Management Conference (75). (in persian).
Dorodian, A. 2012, Sociological Explanation of Mental Health among Tehrani Citizens, Master's
Thesis, Faculty of Literature and Humanities (88). (in persian).

7931  پاییز، شماره چهارم، پژوهشي نگرشهای نو در جغرافیای انساني – سال دهم-  فصلنامه علمي442
Dehestanlangroudi, A. 2013, Center for the Maintenance and Dissemination of Unprovoked and Bad
Guys with Mental Health Approach in Social Environments, Master's Thesis, Mohaghegh
Ardebili University - Faculty of Arts and Architecture (42). (in persian).
Rabbani, A. & Kianpour, M. 2007, Proposed Model for Quality of Life, Isfahan Case Study, Faculty
of Humanities Journal, No. 58-59 (18). (in persian).
Rostami Motamed, M. 2014, Comparison of developmental motivation, value orientation and mental
health in working children with ordinary school students, Master's degree dissertation, Islamic
Azad University, Tehran Central Branch - Faculty of Education and Psychology (80). (in
persian).
Rasouli Nezhad, P. 2014, The Relationship between Lifestyle and Social Health in Talesh, Master's
Thesis, Yazd University, Faculty of Social Sciences (45). (in persian).Rezvani, M. And
Mansourian, h. 1998, Quality of Life Measurement: A survey of concepts, indices and models
and the proposed model for rural areas, Quarterly Journal of Village and Development, 11, 3 (29).
(in persian).
Solayman Maghoni, Sara.2000, Student's Mental Health Status, Faculty of Social Sciences, Allameh
Tabataba'i University, Master's Thesis, Allameh Tabataba'i University, Faculty of Social Sciences
(155). (in persian).
Seifodini, Farank. 2002, Urban and Regional Planning Vocabulary Dictionary Second Edition, Shiraz,
Shiraz Publications (77). (in persian).
Arefi, kh.2009, The Effectiveness of Life Skills Training in Mental Health of First Grade Students in
Dezful University, Master's Thesis, Payame Noor University of Tehran - Payame Noor Center of
Tehran - Faculty of Humanities (96). (in persian).
Ghaffari, Gh. And omidi, R. 2009 Quality of Life, Social Development Index, Tehran: Shiraz
Publishing (115). (in persian).
Fatahi, S. 2010, Reviewing and evaluating low income housing supply methods and policies Case
study: New Town of Parand, Master's thesis, Isfahan University of Art (46). (in persian).
Faraji Molaei, A., 2010, Analysis of Indicators of Urban Quality of Life and Planning for
Improvement, Case of Babolsar, Master's Degree in Geography and Urban Planning, University
of Tehran (38). (in persian).
fami ladani, F, 2010, The Effect of Self-management Program on Self-efficacy and Health Status of
Patients with Multiple Sclerosis referred to the MS Society of Iran, Master's Degree, University
of Social Welfare and Rehabilitation Sciences (80). (in persian).
Kokbabi, A., 2005, Planning to Improve the Quality of City Life in the City Center. Case Study of the
Central Region of Khorramabad, Master's Degree Program at Tarbiat Modares University, Tehran
(20). (in persian).
Golinsharif dini, j.2010, Quality of Life in Informal Settlements in Tehran Metropolis (Case Study:
Islamabad, Salehabad), Master's Thesis for Geography and Urban Planning, University of Tehran
(35). (in persian).
Mazosaz, S.2014, Evaluation of the effect of developmental indices on the exposure ratio of urban
households to the cost of healthcare in Iran during the years 2011-2005, master's thesis, Payame
Noor University of Tehran - Payame Noor Center of Tehran - Faculty of Economics (112). (in
persian).
Mohammad Khani Shali, A., 2011, The Effect of Group Cognitive Knowledge on Reducing Health
Anxiety and Change in Health Control and Metacognition Beliefs in Nursing Students, Master's
Thesis, Payame Noor University of Tehran - Payame Noor Center of Tehran - Faculty of
Humanities (68). (in persian).
Noor Mohammadi Najafabadi, M., 2014, The Relationship between Islamic lifestyle and mental health
and resilience of students of Kashan University, Master's Degree, Faculty of Literature and
Humanities (93). (in persian).
Mohammadzadeh, F.2012, Investigating Methods of Small Area Estimation on Health Data, Master's
Degree, Tarbiat Modares University - Faculty of Medical Sciences (45). (in persian).

443 ...نقش سیاست گذاری دولتي در ارتقاء
Mohammadi Asl, R.2016, Surveying the level of social health and related factors (Case study: female
headed households covered by the welfare organization of Khoy city), Master's thesis, Tabriz
University - Faculty of Law and Political Science (55). (in persian).
Mokhtari, M. & Nazari,j.2010, Sociology of Quality of Life, Publications of Sociologists (114). (in
persian).
Mardani, A.2014, A Survey on the Factors Affecting the Social Health of Yazd University Students,
Master's Thesis, Yazd University - Faculty of Social Sciences (77). (in persian).
Mofidi, s. 2015, college and campus of women's health in Gorgan, Master's thesis, Gonbad-e-Kavus
University - Faculty of Arts and Architecture (112). (in persian).
Nejat, S.. Designing the Application of Health Knowledge Application in the Elderly of the Iranian
Society A Basic Theory Study, Master's Thesis, University of Social Welfare and Rehabilitation
Sciences (45). (in persian).
Nowroozi, L.2013, Investigating the Organizational Health and its Relationship with Management
Styles in Ray's Secondary Schools (District 2, Kahrizak), Master's Thesis, Payame Noor
University of Tehran - Payame Noor Center, Tehran South (88). (in persian).
Nikvars, T. 2010, A Survey on the Factors Affecting the Social Health Level of Female and Female
Students of Shahid Bahonar University of Kerman, Master's Thesis, Shahid Bahonar University
of Kerman - Faculty of Literature and Humanities (65). (in persian).
Muhammad, P. 2001, Health Promotion Dictionary - Ministry of Health and Medical Education (44).
(in persian).
Vahid Fazel, F.2012, Social Health of Youth and Its Effective Factors in Tehran, Master's Thesis, AlZahra University, Faculty of Economics and Accounting (97 items). (in persian).
Yar Mohammadi, A.2014, The Relationship between Spirituality and Mental Health of High School
Students in Tehran, Master's Degree, Islamic Azad University, Tehran Central Branch - Faculty
of Educational Sciences and Psychology (67-77). (in persian).
Ministry of Health and Medical Education (2010) A comprehensive scientific health plan. (in persian).
Ministry of Health and Medical Education. 2004, National Document on Development of the
Healthcare Section in the Fourth Economic, Social and Cultural Development Plan of the
country. (in persian).
Stiglitz, J. 2012, General Economics Department, Translation by Mohammad Mehdi Asgari, Tehran,
Research Institute of Publications and Universities
Tabibi, M. And dawoodi, ah. 2017, Determining the Priorities of Government Intervention in the
Health System in Iran Based on the Survey of Methodology Experts (AHP), Quarterly Journal of
Financial and Economic Policies, Vol. 5, No. 19 (105-1138). (in persian).
https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/2011/sarshomari90_nahaii.pdf
Population
and
Housing Census in Tehran, 2011
http://region15.tehran.ir Municipality of District 15 of Tehran

