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  با تاکید اي شهري هسکونتگاه کیفیت زندگی شناسایی عوامل کلیدي مؤثر بر وضعیت آیندة
  شهر زنجان : محالت کارمندان و اسالم آبادموردي نمونۀ .پژوهیبر کاربرد آینده

  
  *2سعید نجفی، 1محسن احدنژاد

  دانشیار جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه زنجان1
  جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه زنجان دکتري تخصصیدانشجوي 2

  17/4/97 تاریخ پذیرش: ؛  19/9/96تاریخ دریافت: 
  چکیده 

ظهور مجدد توسـعۀ  اجتمـاعی،  انسـانی،  هاي اخیر ناشی از عالقه بـه توسـعۀ  سال در زندگی موضوع کیفیت 
ریـزي، بـا   د با تکیـه بـر دیـدگاه نـوین برنامـه     این راستا، این پژوهش قصد دار درانجمن سالمت و.. است.  پایدار،

راسـاس  ب روش پـژوهش ریزي کند. هاي شهر زنجان برنامهبراي سکونتگاه نگاريي خاص آیندههااستفاده از روش
ریـزي شـهري بـا    و متخصـص برنامـه   کارشـناس  30. عوامل توسـط  تبیینی است هاي جدید آینده پژوهی،روش

افـزار تخصصـی   مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت و از نـرم     ساختاري  ، تحلیل اثرات متقابل/کارگیري پویش محیطی به
 اسـت.  هاي شـهري اسـتفاده شـده   وضعیت آینده سـکونتگاه  ثر بربراي تحلیل عوامل مؤ MICMACپژوهی  آینده

ههاي شـهري  کیفیـت زنـدگی سـکونتگا    مؤثر بر وضعیت آینـدة وضعیت پراکندگی متغیرهاي نتایج نشان داد که 
صـفحه   محـور قطـري  اطـراف  در متغیرها بیشتروضعیت سیستم ناپایدار بوده و آباد در محلۀ اسالم متفاوت است.
متغیرهـا   ازشـکل سیسـتم پایـدار تبعیـت کـرده و     کارمندان توزیع متغیرهـا   محلهکه در حالیدرو  پراکنده شده

 12آبـاد  و در محله اسـالم  9عامل بررسی شده، در محلۀ کارمندان  34میان  از اند.کندهپرا Lتاحدودي به شکل 
عوامـل در هـر    اند که همۀآیندة کیفیت زندگی انتخاب شدهامل اصلی به عنوان عوامل کلیدي مؤثر بر وضعیت ع

 کارمندان اغلب عوامل اجتماعی هـم  درمحلۀنشان داد که  هایافته اند.وش مستقیم و غیرمستقیم تکرار شدهدو ر
ر محلـه  حـالی کـه د  درهاي محلی، حکمروایی خوب شهري مطرح شـده   چون عوامل مشارکت، هویت، شورایاري

سـازهاي   سـاخت و (شـامل   و کالبدي ن)اشتغال ساکنا ،(شامل قیمت زمین و مسکن اقتصادي اسالم آباد عوامل
 ،(امنیت تصرف) مالکیتنظارت در حین ساخت و ساز،  ،ها سرانه و سطوح کاربري،مبتنی بر قوانین نظام مهندسی

تاثیر قرار خواهند  ها را تحتکیفیت زندگی آینده این سکونتگاه مل کلیدي مطرح کهعنوان عوا کیفیت مسکن) به
  داد.

  
  پژوهیکیفیت زندگی، سکونتگاههاي شهري، آینده: هاي کلیديواژه

  
 1مقدمه

وجهی مهـم و قابـل تـ    هاياز حوزهیکی : لهطرح مسئ
ــوده    ــرتبط ب ــعۀ اقتصــادي م ــه توس ــه شــدت ب ــه ب  ک

. میــزان شهرنشــینی، نــرخ متوســط شهرنشــینی اســت
بینی تغییرات اندازة جمعیت شهري بیش از یـک  پیش
ــی   دورة ــیف م ــخص را توص ــانی مش ــد(زینال و زم کن

                                                        
  saeednajafy87@yahoo.com نویسنده مسئول:*

ــاران ــذب   ).827: 2012، 2همک ــال ج ــه دنب ــهرها ب ش
هـاي  گـذاري بـراي توسـعۀ پـروژه    و سـرمایه ها سرمایه

شهري در مقیاس بزرگ، نه تنها تبـدیل بـه کـارآفرین    
ــاران  ــده(هارلی و همک ــت2012، 3ش )، 2013، 4؛ ویوان

بلکه تبدیل به مکـان زنـدگی هوشـمند، جـذب افـراد      

                                                        
2. Zainal et al 
3. Hartley et al 
4. Vivant 
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؛ 2005، 1(فلوریـدا  خالق براي شهروندان جدید هستند
؛ زنکراگـرس و  2014، 2سسه بـراي اسـتراتژي شـهر   مؤ

با توجه به تأکیـد مـداوم بـر رشـد،      ).2013، 3فراسکی
تشـویق  هدف نه تنها جذب افراد جدیـد نبـوده، بلکـه    

چنین هـدفی نیازمنـد    مردم موجود براي ماندن است،
دان از رضـایت از  اقداماتی براي اطمینان کـافی شـهرون  

از راههاي رسیدن بـه ایـن   ست. یکی زندگی در شهرها
هدف برنامه ریزي مناسـب شـهري، بـرآوردن نیازهـا و     

حصول اطمینان از کیفیت جامعه تمایالت شهروندان و 
ظهــور  ).1997، 4(اســمیت، نیلچــر و پــراکینس اســت

در سـال هـاي    5مجدد عالقه به موضوع کیفیت زندگی
 منـدان بـه توسـعۀ   یر از منابع مختلف از جمله عالقهاخ

انسانی(به عنوان مثـال، سـازمان ملـل متحـد شـاخص      
 )؛ عالقه مندان به توسعه اجتمـاعی (بـه  6توسعه انسانی

 عنوان مثال، شـوراي انتـاریو توسـعۀ اجتمـاعی، پـروژة     
 مندان بـه توسـعۀ  )؛ عالقه"7کیفیت زندگی در انتاریو "

)؛ 8ونت ورث، سـیاتل -پایدار (به عنوان مثال، هامیلتون
عنوان مثال، پاسـادنا،   نجمن سالمت (بهمندان به ا عالقه

ـ ) و9ائتالف انجمن سالمت انتاریو آیـد.  دسـت مـی  ه... ب
عبارت دیگر، کیفیت زندگی مهم است، زیرا بسـیاري   به

تلـف،  هـاي مخ از بسیاري از بخش هاو سازماناز مردم 
، 10(تریـور  ندگیري آن داربه آن توجه و تالش در اندازه

2000  .(  
در روند جهانی شدن، شهرنشینی نوین بـه تمرکـز   
فقر و غنا در اغلب کشورهاي در حال توسـعه گـرایش   

شـهري   توسـع ي ها طرحناشی از ناکارآمدي  خألدارد، 
در جهت توزیع فضایی مطلوب دستاوردهاي توسعه در 
محــالت شـــهري امکــان بـــروز الگوهــاي مختلـــف    

هـد. پیـدایش محـالت فقیـر و     را ارائه مـی  اه ه سکونتگا

                                                        
1. Florida 
2. Institute for Urban Strategies 
3. Zenker, Eggers, & Frasky 
4. Smith, Nelischer, & Perkins 
5. Quality Of Life 
6. eg., the UN’s Human Development Index 
7. eg., The Ontario Social Development Council’s 

“Quality of Life in Ontario” project 
8. eg., Hamilton-Wentworth, Seattle 
9. eg., Pasadena, Ontario Healthy Communities 

Coalition 
10. Trevor 

بر این حقیقت است که فراینـد  غنی خود گواه مناسبی 
شهري ضمن مزایاي آن در بسیاري از شهرهاي  توسعۀ
  -بوده و با تقسیمات و تنوع اجتمـاعی  ساز مسئلهجهان 

ظهـور   را در سطح شهرها به منصۀ ها یعدالت یبفضایی 
ردها و آنچه نیاز است تجدیدنظر در رویکرسانده است. 

ریزي است. آینـده  برنامه کارگیري ابزارهاي جدید در هب
نگاري به عنوان یک رویکرد نوین، فرآیندي اسـت کـه   

شود. ماهیت ریزي می عمل برنامه پایدار به نتیجۀ منجر
مسائل انسانی پیچیده بوده و شناخت آنهـا بـه مراتـب    

، عــدم دشــوارتر از مســائل طبیعــی اســت. پیچیــدگی 
تنیـدگی و عـدم امکـان     تغییرات شدید، درهمقطعیت، 

هاي جهان امروزي  ترین ویژگی بینی دقیق از مهمپیش
و شــهر قــرن بیســت و یکــم اســت کــه یــک نگــاه نــو 

بـد. بـا   طل مـی را براي حل مسـائل شـهري    ریزان هبرنام
و دوم  هـا در اواخـر هـزارة   افزایش تغییرات و دگرگونی

ی، اتکـا بـه   ظهور پیاپی مسائل جدید در جامعـۀ جهـان  
بینـی، جوابگـوي   ریزي مبتنی بر پـیش هاي برنامه روش
مدیریت کالن کشورها نبوده و سایۀ سنگین عـدم   نیاز

ناپیوسته، وضـعیت را بـه    ها و ظهور رویدادهايقطعیت
نـده در  بینـی آی اي دگرگون کرده بـود کـه پـیش   گونه

ریزان، امري مشکل بـه نظـر   دنیاي پرتحول براي برنامه
ینـی دقیـق آینـده و    عدم توانایی در پـیش ب رسید. می

زون هـاي ناشـی از تغییـرات روزافـ    همچنین پیجیدگی
هـاي دانـش نوظهـور    باعث شد تـا محققـان از قابلیـت   

نگـاري را وارد بطـن   پژوهـی بهـره بـرده و آینـده    آینده
بینی تحـوالت علمـی و   ریزي و پیشهاي برنامهفعالیت

  ).37: 2010(پورمحمدي و همکاران،  وري کنندآفن
ترین عوامل شناسایی مهم هدف اصلی این پژوهش

کدیگر و بر ثر و چگونگی تاثیر گذاري این عوامل بر یمؤ
ان بـا کـاربرد   هاي شـهر زنجـ  وضعیت آیندة سـکونتگاه 

د . در این راستا، این پژوهش قصد دارپژوهی استآینده
ریـزي، بـا اسـتفاده از    با تکیه بر دیـدگاه نـوین برنامـه   

نگاري براي سکونتگاههاي خیلی خاص آیندههاي روش
مسئله کارمندان شهر زنجـان  آباد و کم دار اسالممسئله
ها سکونتگاه ریزي کند. در بحث آینده نگاري اینبرنامه

ها یا عوامل کلیدي مؤثر بـر  سعی شده با دقت پیشران
ثر انتخـاب  وضعیت آیندة آنها از میان عوامل اولیـه مـؤ  
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کار ضمن شناسـایی کامـل محـیط     گردد. با انجام این
از چـالش هـاي پـیش روي    سیستم، شـناخت کـاملی   

عوامل کلیدي و نیروهـاي پیشـران    ریزي،محیط برنامه
آید کـه  ها به دست مییندة سکونتگاهثر بر وضعیت آمؤ

ســازي و همچنــین تــدوین راهبردهــا را امکــان سناریو
 فراهم خواهد کرد.

وزارت دفـاع   رند وابسـته بـه   شاید بتوان اندیشکدة
هان به شمار پژوهی جآمریکا را از نخستین مراکز آینده

آینـده را از   هاي سنتی مطالعۀآورد که نخستین تالش
د، عمـدة ایـن مطالعـات برمبنـاي     آغاز کـر  1948سال 
جـزو  داکلـی و گـوردون   -ریشه-بینی بود. کاپالن پیش

پژوهی هسـتند کـه در   نخستین اندیشمندان علم آینده
بینـی  بـه مطالعـه آینـده براسـاس پـیش      این مؤسسـه 

پرداختند و به تدریج این رشته در سراسـر دنیـا مـورد    
ز دهـۀ  ). تا این که ا2009(مالکی فر،  توجه قرار گرفت

نگـــاري در مـــیالدي بـــه بعـــد، مفهـــوم آینـــده  80
بینـی بـه   کرده و پـیش گذاري جاي خود را باز  سیاست

رده فراموشـی سـپ   هاي بعدي بـه ورطـۀ   تدریج در دهه
، نوآووري و نگاري. سینتیاجی. واگنر در کتاب آیندهشد

تـر کـه در برگیرنـدة    اي عقالنـی راهبرد به سمت آینده
ده جهـان در سـال   انجمـن آینـ   مقاالت اجالس ساالنۀ

هـاي پیشـرو   بینـی اندازها و پیشاست. به چشم 2005
آینــده نگــاري پرداختــه اســت. آینــده برآمــده از نیــاز 

ابع به بهترین ، یعنی به کار بردن منآمادگی براي آینده
قـابتی، بهبـود   یابی بـه مزیـت ر  وجه ممکن براي دسـت 

؛ همچنـین ابـزاري   کیفیت زندگی و توسعۀ پایدار است
دادن آن در جهـت  براي تاثیر گذاري بر جامعه و سـوق 

  ).2014مطلوب است(قربانی و همکاران، 
) در مقاله اي بـه  1397( محمدنیا قرائی و همکاران

بررسی تاثیرات سرمایه اجتماعی بر کیفیت زنـدگی در  
شـهر واقـع در منطقـه     محالت برنامه ریزي شده جاهد

اند. نتـایج نشـان داد کـه بـین     پرداختهشهر مشهد  12
سرمایه اجتمـاعی و کیفیـت زنـدگی رابطـه معنـاداري      
وجود دارد و میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بـر کیفیـت   

  باشد.  عینی آن می زندگی بیشتر از کیفیتذهنی 
ــار ــژاد و همک ــه 1396( حــاتمی ن ــه اي ب ) در مقال

گی در سنجش رضایتمندي از شاخص هاي کیفیت زند

اند. نتـایج نشـان داد کـه    شهر جدید مهاجران پرداخته
هــاي مربــوط بــه کیفیــت شـهروندان از اکثــر شــاخص 

هاي زیباشناسـی،  زندگی رضایت ندارند و فقط شاخص
  اند. را مطلوب ارزیابی کرده و اجتماعیزیست محیطی 

) در پژوهشی به تحلیل 1395( رضاعلی و همکاران
انـد. در ایـن   فضایی کیفیت زندگی در ایـران پرداختـه  

هاي پژوهش به بررسی اختالفات فضایی از نظر شاخص
اند. کیفیت زندگی در سطح استان هاي کشور پرداخته

هـاي کیفیـت زنـدگی در    نتایج نشان داد کـه شـاخص  
  هاست.  ح استان حکایت از خوشه اي بودن شاخصسط

ــا هــدف 1395نعیمــی و همکــار ( ) در پژوهشــی ب
ــ ــر وضــعیت آینــدة  شناســایی عوامــل کلی دي مــوثر ب

سـنندج بـا  تاکیـد بـر     هاي فرودست شهري سکونتگاه
پردازد. نتایج حاکی از آن اسـت  پژوهی میکاربرد آینده

که بیشـتر متغیرهـا در اطـراف محـور قطـري صـفحه       
و حـاکی از ناپایـداري سیسـتم هسـتند.     پراکنده بوده 

عامـل   12ل مـورد بررسـی،   عوامـ  54نهایت از میان در
هـاجرت،  مدیریت، رشـد اقتصـاد ملـی، م    کلیدي شیوة

مین مسـکن در  هاي تـأ رویکرد محله محوري، سیاست
اجتمـاعی،   ایۀکیفیـت فضـا و مکـان، سـرم    استطاعت، 

پـذیري آن،  مت زمین و مسکن، سـواد و سـطح نفوذ  قی
 مدیریت زمین، مالکیت (امنیت تصرف) کـه بیشـترین  
نقــش را در وضــعیت آینــده ســکونتگاههاي فرودســت 

  کنند؛ انتخاب شدند.شهري سنندج ایفا می
) در پژوهشی بـا عنـوان کیفیـت    2016( 1بیالووسکا

 79مـردم  هزار نفر از  41ا، نظرسنجی زندگی در شهره
دهـد کـه تجزیـه و تحلیـل     شهر اروپـایی را ارائـه مـی   

ها و شهرها ات بین ویژگی هاي شهروندان، محلهارتباط
کنـد.  از زنـدگی در یـک شـهر را فـراهم مـی      و رضایت

ها نشان داد که رضایت از زندگی در شـهر بسـیار   یافته
اروپا. نارضایتی از متفاوت است. در شهرها و در سراسر 

حمل و نقل عمومی، امکانـات فرهنگـی، دسترسـی بـه     
رسانه هاي خرده فروشی، فضـاي سـبز، کیفیـت هـوا،     

ضـایتی  اعتماد مردم، اداره دولتی به طور مطلوب به نار
  کند.از زندگی در یک شهر کمک می

                                                        
1. Białowolska 
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ــاران  ــی آزاد و همک ــا  2015( فهرج ــی ب ) در پژوهش
نان منـاطق شـهري   عنوان ارزیابی کیفیت زندگی سـاک 

نمونه موردي شهر فهرج پرداختـه اسـت. نتـایج مـدل     
AHP دهد که معیار نشان میE   (زندگی خانوادگی) بـا
(برتري جسـمی)   B) در رتبه اول و معیار 0,254وزن (

) رتبه آخر در ارزیـابی کیفیـت زنـدگی    0,121با وزن (
  شهر فهرج تاثیر داشته است.

در مقالـه اي بـا   ، )2013و همکاران ( 1سرگی همام
ــوان  ــد    "عن ــهري در واح ــدگی ش ــت زن ــول کیفی اص

با هدف تجزیـه اصـطالح کیفیـت زنـدگی      "همسایگی
کمیت، کمیـت  شهري در میان سایر اصطالحات مانند 

ریزي شـهري اسـت. بـه عبـارت     زندگی و شهر و برنامه
هـاي معاصـر   ر در این پژوهش رویکردها و تئـوري دیگ

ردن کیفیـت زنـدگی   کـ ریزي شهري براي فراهمبرنامه
پایــدار و حفاظــت از محــیط طبیعــی در قــرن بیســتم 
پرداخته است که نتایج حاکی از ارتبـاط معنـادار بـین    

هاي برنامه ریـزي شـهري و   ها، رویکردها، تئورياصول
  ابعاد کیفیت زندگی شهري است.

 "بــا عنــوان  یدر پژوهشــ )2012(2تکـالي، ریشــان 
هـا و  : شاخص یزندگ یفیتدر ک يو ناهنجار يسازگار

بـا هـدف    " يشـهر  یزيربرنامه يالزم برا يهایاستس
-با استفاده از شاخص یزندگ یفیتک یريگاندازه یاصل
سـبز   يفضا ی،به خدمات عموم یمسکن، دسترس يها

 ريو ناهنجا يسازگار یلدال ییو درآمد خانوار و شناسا
پرداختـه اسـت. کـه     یـوپی شرق اتدر شهر مکله شمال

ــا ــاک یجنت ــابرابر یح ــتک ياز ن ــدگ یفی ــام  یزن در تم
    .استذکر شده  يهاشاخص

ترین عوامل شناسایی مهم هدف اصلی این پژوهش
کدیگر و بر ثیر گذاري این عوامل بر یمؤثر و چگونگی تأ

برد هاي شـهر زنجـان بـا کـار    وضعیت آیندة سـکونتگاه 
راستا، این پژوهش قصـد  باشد. در اینآینده پژوهی می

با اسـتفاده از  ر دیدگاه نوین برنامه ریزي، دارد با تکیه ب
نگـاري بـراي ســکونتگاههاي   روش هـاي خـاص آینــده  

مسئله کارمندان شهر دار اسالم آباد و کم خیلی مسئله
نگـاري ایـن   ریـزي کنـد. در بحـث آینـده    زنجان برنامه

                                                        
1. Hamam Serag El Din 
2. Rishan Teklay، 

هـا یـا عوامـل    ها سعی شده با دقـت پیشـران  سکونتگاه
از میان عوامل اولیـه  کلیدي مؤثر بر وضعیت آیندة آنها 

ثر انتخاب گردد. با انجام ایـن کـار ضـمن شناسـایی     مؤ
از چـالش هـاي   کامل محیط سیستم، شناخت کـاملی  

ــه  ــیط برنام ــیش روي مح ــدي و  پ ــل کلی ــزي، عوام ری
ها به عیت آینده سکونتگاهنیروهاي پیشران موثر بر وض

سازي و همچنین تدوین آید که امکان سناریودست می
  فراهم خواهد کرد.راهبردها را 

  
  مبانی نظريها و فاهیم، دیدگاهم

ساده نیسـت   کیفیت زندگی یک واژةکیفیت زندگی: 
سـاده باشـد. امـا یـک     که داراي یک تعریـف روشـن و   

ي اسـت کـه ممکـن اسـت بـه طـرق       مفهوم پیچیـده  
ی تنها براي متفاوت تعریف شود. اصطالح کیفیت زندگ

شـود  استفاده نمیفیزیکی هاي توصیف برخی از ویژگی
طـــات دوســـتانه، پویـــایی همـــراه در آن تمـــام ارتبا

بنـابراین، تعریـف    شود؛هاي فیزیکی توصیف می ویژگی
کیفیت زندگی به جاي تعریف خطی و بسـیار ابتـدایی   

). 2013:2همام و همکـاران،  (سرگیبسیار پیچیده است
ــاخص  من ــه ش ــه ب ــدگی توج ــت زن ــاي ظــور از کیفی ه

محیطی و روانی در دو وجه عینـی  اجتماعی، فرهنگی، 
ریـزي کیفیـت   ی) و ذهنی (کیفی) در روند برنامـه (کم

گیـري  ت. بـدین معنـا کـه عـالوه بـر انـدازه      زندگی اس
و باید ذهنیـت  صورت مشخص و عینی میها بهشاخص

ها مورد توجـه قـرار   نوع نگاه شهروندان به این شاخص
ــرد ــاران،   گی ــوکبی و همک ــه در  ).8: 1384(ک در ادام

شده است که به ارتباط با کیفیت زندگی تعاریفی ارائه 
  :گرددصورت زیر اشاره می

احتماالت مهم زنـدگی خـود   از اي که یک فرد درجه -
  ).3لذت ببرد(مرکز بهداشت، دانشگاه تورنتو

ــال میــان شــرایط اجتمــاعی،   - ــل و انفع محصــول فع
کـه  "زیسـت محیطـی اسـت     بهداشت، اقتصادي و

 "دهداجتماعی را تحت تاثیر قرار می توسعۀبشر و 
  ).4(شوراي توسعه اجتماعی انتاریو

                                                        
3. Centre for Health Promotion, University of 

Toronto 
4. Ontario Social Development Council 
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یا رضایت ناشی از عوامـل   یک احساس رفاه، تحقق و -
ــیط ــی ( در محـ ــاي بیرونـ ــن  هـ ــوراي انجمـ شـ
  ).1جکسونویل

پسـند و آن داللـت بـر    کلی، یک عبـارت عامـه  طور به-
احساس رفاه کلی، زمانی که به یـک فـرد اسـت و    

دلچسب و حمـایتگر هنگـامی کـه بـه یـک      محیط 
  شود.  ه اعمال میجامع

کیفیت زندگی یک نتیجۀ جهانی است که به واسـطۀ  -
، 2010(سالمت مردم  ارزشمند است جمعیتهمۀ 

  ).2000(تریور،  اهداف پیش نویس)
است که توسط دولـت  کیفیت زندگی، یک اصطالحی -

ه شده است، چرا که پایدار استفاد مترادف با توسعۀ
براي راحتی درك بیشتر توسط عامـه  آن احساسی 

 ،شـمارش کیفیـت  1999، جـوالي  دتر( مردم است
 )52ص  زندگی محلی،

ــراي واژه  - ــدگی را "یــک تعریــف جــامع ب کیفیــت زن
کـه  توان از از تعاریف باال اتخـاذ کـرد و آن ایـن    می

اجتمـاعی،   تعامل بین مـوارد  کیفیت زندگی نتیجۀ
را  بشرمحیطی است که اقتصادي، ساختی و زیست

  ).  2008تحت تاثیر قرار داده است(مصطفی، 
یـک   شناسایی عوامل مرتبط با کیفیت زنـدگی در 

هاي مختلف در طراحـی  شهر  با مطالعات ادبیات رشته
شهري، کیفیت زندگی شهري و رضایتمندي و اولویـت  

ش داده شده در سطح محله، مکان، مسکن و شهر پوش
است. در تمام مطالعات تمرکـز بـر رضـایت از مکـان و     

 شهري است، چراکه هر دو این معیارهـا کیفیت زندگی 
ــۀ ــدگی(جی و    رابط ــت زن ــایت و کیفی ــا رض ــی ب مثبت
) و برپایی بـراي جـذب   2015، 4؛ مارانز2006، 3هوکوو

افراد بـراي زنـدگی در مکـان خاصـی دارنـد(کاهریک،      
).عـالوه بـر ایـن،    2015، 5ستمولـوا، کاداریـک و کـوبی   

نشان داده شده است که رضایت از مسـکن یـا مکـان،    
، 6پیش نیاز تعهد به یک مکـان(زنکر، پترسـن و اهلـت   

                                                        
1. Jacksonville 
2. DETR, July 2000, Local Quality of Life Counts, p  
3. Ge & Hokao 
4. Marans 
5. Kahrik, Temelova, Kadarik, & Kubes 
6. Zenker, Petersen & Aholt 

؛ اینسچ 2011، 7)، مکان یا تعلق شهري(فلوریک2013
ــک ــت مکانی2013، 8و فلوری ــارمن )، هوی ــدز، ک (هرنان

یـا وفـاداري    )2007، 9الپالس و هیس-هیدالگو، ساالزر
). چنانچـه تـاثیر عـاطفی    2011شهر است(فلوریک، به 

 آن نه تنها باعث کاهش قصد تـرك یـک مکـان شـده    
 گذاري بلکه تشویق به سرمایه )2014، 10(زنکر و رووتر

شـود(جاکوبز و   در روابط و زنـدگی جوامـع محلـی مـی    
  ).2015، 12؛ کاهریک و همکاران1987، 11اپلیارد
هاي مختلـف یـا   طالعات تجربی متعددي از حوزهم
گیري کیفیـت زنـدگی شـهري وجـود     هاي اندازهجنبه

ــال ــراي مث ــوو دارد. ب ــات خــود 2000( 13ف ) در مطالع
مندي از زندگی خـانوادگی،  هایی مانند رضایتشاخص

آموزش، ثروت، سالمتی که بیشتر با تحوالت جمعیتـی  
ــاعیو ا ــی   -جتم ــنجیده م ــراد س ــادي اف ــود،اقتص  ش
ایت افراد از زندگی، هایی مانند رض) شاخص2008(14داز

 طورهاي زندگی، ترافیک و همینهزینه زندگی، مسکن،
هایی مانند مسکن، امنیـت،  ) شاخص2010(15تسفازقی

بهداشت، کیفیت خدمات عمومی، دسترسی به خدمات 
خــانوار بــراي  عمــومی، ارتباطــات اجتمــاعی و درآمــد

کیفیـت زنـدگی   ایی هـاي فضـ  سنجش و تحلیل تفاوت
) 2011(16پــرل همچنــین ؛کننــدشــهري اســتفاده مــی

شاخص هایی مانند امنیت در معابر، دسترسی به مراکز 
تفریحــی، ســطح آمــوزش، کیفیــت مســکن و فضــاي  

(تکالي، پارکینگ در تحقیقات خود استفاده کـرده انـد  
2012 :10-11.(

                                                        
7. Florek 
8. Insch & Florek 
9. Hernández , Carmen Hidalgo, Salazar-Laplace, & 
Hess 
10. Zenker & Rütter 
11. Jacobs & Appleyard 
12. Kahrik et al 
13. Foo 
14. Das 
15. Tesfazghi 
16. Pearl 
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  يتمندیرضا و یزندگ تیفیک یذهن يهاواکنش ،ینیع طیشرا نیب ارتباط مدل: 1شکل 
  Source : (Marans, 2002) یگیهمسا

  

پژوهی در واقع دانـش و معرفتـی   آینده: پژوهیآینده
و هـا  مردم را نسبت به رویدادها، فرصـت  است که دید

کنـد و از طریـق   چالش هاي احتمـالی آینـده بـاز مـی    
ــا ــامک ــا و ترهش ابه ــایی  ه ــاینده، توان ــدهاي فرس دی

افـزایش داده  هاي هوشمندانه مردم و جامعه را  انتخاب
-دهد تا بدانند که به کجاها مـی و به همگان اجازه می

توانند بروند و به کجاها باید بروند(محمودي و عباسـی،  
ریزي، گـرایش و خواسـت انسـان بـه     برنامه). 3: 2005

  ).  1970(فوالدي،  آینده، حل مشکالت در آینده است
بــه محوریــت انســانی  پژوهــیهــاي آینــدهریشــه«
 1توسـط اوسـیپ فلچتـیم    1943شناسی که سال  آینده

 2)1972گـردد. کتـاب فلچتـیم (    مـی  معرفی شـد، بـر  
میتوانست به عنوان ایفاکنندة نقـش کلیـدي در ایجـاد    

 3اندازي یا آرمانگرایانـه نرم، چشم» ایدة تحقیقات نوین
دیشـی در نظــر گرفتـه شـود، کــه    انوزة آینـده در حـ « 

بسیاري از اهـداف عـالی اتحادیـه اروپـا      کنندةمنعکس

                                                        
1. Ossip Flechtheim 
2. Ossip Flechtheim (1972): Futurology. Org. 
Presented in 1943 by Flechtheim 
3. soft, visionary or idealistic 

ــی    ــان م ــود بی ــاب خ ــیم در کت ــود. فلچت ــه  ب ــد ک کن
پژوهی باید براي حـل مشـکالت بـزرگ بشـریت      آینده

. جلـوگیري از  1تالش کند؛ این مشکالت عبارتنـد از :  
. 3. جلوگیري از قحطی و فقر؛ 2جنگ و تضمین صلح؛ 

. 5سـی؛  . افـزایش دموکرا 43جلوگیري از ظلم و ستم؛ 
پایان دادن به استفاده بیش از حد از منـابع طبیعـی و   

. سـاخت  7. مبـارزه علیـه بیگانگـان؛    6حفظ طبیعـت؛  
  ).29: 2005، 5(بیل »جدید 4هومو هیومنوس

هــا و عواقــب پژوهــی ســعی دارد درونگــريآینــده
ــا ارزش تصــ ــد ت ــف را مشــخص کن ــا و میمات مختل ه

پرسش قـرار  شخصی را ارتقا دهد و یا مورد روندهاي م
توانند ها میکند حتی ارزشپژوهی ادعا میدهد، آینده

و مطالعـه قـرار گیرنـد.     به صورت مختلفی مورد بحـث 
اي علمـی  پژوهـی رشـته  ماالسکا تأکید دارد که آینـده 

اي که وجود دارد این اسـت کـه آینـده    است، تنها نکته
ــه  ــاتی  پژوهــی نســبت ب ــوم دیگــر، گســترة تحقیق عل

زیرا هدف تحقیقاتی آن تجربی نیسـت  تري دارد،  وسیع
ست و توسط طبیعت تعریف نشده اسـت،اما  و محتمل ا

                                                        
4. Homo Humanus 
5. Bell 

هاي ذهنیواکنش شرایط عینی  

 سطح شدت صوت

 تراکم 

 آمار ترافیک

 نمره امتحانی دانش آموز

فاصله به نزدیک ترین 

 مقدار زمین پارك

 سایر شرایط عینی

 ارزیابی سرو صدا

 ارزیابی شلوغی

 ارزیابی ترافیک

ارزیابی کیفیت 

 ارزیابی پارك ها

 مهربانی با همسایگان

سایر عکس العمل 

ادراك از سرو 

آگاهی از کیفیت 

آگاهی از زمین 

 مقایسه با استانداردها

 خصوصیات ساکنان

 رضایتمندي همسایگی

احساس دربارة 
مسکن، جامعه، 

 پیامد نهایی
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تـوانیم از محـیط کنـونی    این بدان معنا نیست که نمی
رسـیم،  راهی که به تاریخ و بازاریابی میخود، از همان 

مربـوط برسـیم؛ بنـابراین هـدف تحقیقــاتی      بـه آینـدة  
کتـایی  غیرعادي رشته تحقیق را به شناخت شناسـی ی 

هـاي  ت که آن را از اصـول و روش شـناختی  رسانده اس
ساخته است(مرکز مطالعـات و  تمام علوم عادي متمایز 

  ).27:  1392ریزي شهر تهران، برنامه
بـه   2نخسـتین بـار، آگیـوالر   : 1روش پیمایش محیطی

را براي نامیدن روشی کـه  » پیمایش«واژه  1967سال 
را مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار      مدیران با آن محـیط 

دهند، به کار بـرد. او پیمـایش محیطـی را بـه ایـن        می
پیمــایش محیطــی، در واقــع، « شــکل تعریــف کــرد : 

بررسی اطالعات مربوط بـه وقـایع و ارتباطـات محـیط     
ست که در به انجام رسـاندن  خارجی شرکت و دانشی ا

» کنـد مدیریت شرکت کمک مـی هاي آینده به فعالیت
ها به منظور سازمان ).121: 2005، 3(بنیاد توسعه فردا

درك نیروهــاي خــارجی مســبب تغییــرات، محــیط را  
کنند تا در صـورت لـزوم واکنشـی کـارا و     پیمایش می

ز خـود نشـان دهنـد. بـا     زودهنگام نسبت به تغییرات ا
که قابلیت توانـایی سـازمان بـراي سـازگار     توجه به این

و تفسـیر تغییـرات آن    شدن با محیط خارجی، به فهم
محیط وابسته است، پیمـایش محیطـی ابتـدایی تـرین     
روش براي فهم و تفسیر این تغییرات هشداري سریع و 

ت بــه تغییــرات مهــم و کشــف نقطــه زودهنگــام نســب
  لزوم اصالح طرح است.ها و نشانۀ  ضعف

روش :  4روش تحلیل اثـرات متقابـل/ سـاختاري   
تـرین  از رایـج  ات متقابـل/ سـاختاري، یکـی   تحلیل اثـر 

نده نگـاري اسـت کـه بـا ورود بـه عرصـۀ       هاي آیروش
دادن توانایی خـود، در اواخـر   رویکرد سیستمی و نشان

یک صـعود واقعـی را تجربـه کـرد کـه بـا        1960 دهۀ
هاي پویایی صـنایع  بر روي مدل 5کارهاي جی فورستر

ع کـار وي  ) شروع شـد. در واقـ  1961و پویایی شهرها(
ترقی در روش تحلیـل سـاختاري    ساز پیشرفت وزمینه

                                                        
1. Environment Scanning 
2. Aguilar 
3. Bonyad Tose Farda 
4. Cross – Impact Analysis 
5. Jay Forrester 

نیـز روش تحلیـل    6بود. تئودور گـوردون و آلفـا هلمـر   
ــه ســال   ــل/ ســاختاري را ب مطــرح  1966اثــرات متقاب

تحلیــل اثــرات متقابــل/     ).1994، 7کردنــد(گوردن
یک موضوع  ساختاري روشی براي تحلیل احتمال وقوع

است. احتمـاالت ایـن   بینی در یک مجموعه مورد پیش
تواند با قضاوت هایی دربارة قابلیـت بـالقوه   موضوع می

پیش بینی، تنظیم هاي مورد تأثیر متقابل میان موضوع
تـوان گفـت کـه برخـی از رویـدادها،      شود. در واقع می

دادهاي دیگــر را کمتــر یــا بیشــتر احتمــال وقــوع رخــ
هـاي  . حتی بسیاري از اتفاقات، سبب پیشـرفت کند می

ا رخـدادهاي دیگـري را   هشوند، زیرا آن اي میدهالعافوق
دیگري را به  ند و رخدادهاي جدید وقایعشوموجب می

طـور دامنـۀ تـأثیرات هـر لحظـه      دنبال دارند و همـین 
ها تاثیر گر اتفاقات و پیشرفتشود و بر دیتر میگسترده

دادها همـان تحلیـل   گذارد. این ارتبـاط میـان رخـ   می
  ).2005ند(بنیاد توسعه فردا: اثرات متقابل هست

روش تحلیل اثـرات متقابـل/ سـاختاري بـه دنبـال      
مشخص کردن متغیرهاي کلیدي(آشکار یا پنهـان) بـه   
منظور دریافت نظرات و تشویق مشـارکت کننـدگان و   

ــب  ذي ــورد جوان ــان در م ــده و  نفع ــاي پیچی و رفتاره
بینی یـک سیسـتم اسـت. روش تحلیـل     غیرقابل پیش

ت کـه  ساختاري ابزاري است براي پیوند عقاید و تفکـرا 
تم، بـه  از طریق ماتریس ارتباط تمامی متغیرهاي سیس

پـردازد. توانـایی ایـن    توصیف و شناسایی سیسـتم مـی  
نهایــت  مـدل در شناســایی روابــط بـین متغیرهــا و در  

ثر در تکامـل سیسـتم   شناسایی متغیرهاي کلیدي مـؤ 
کیفی سیسـتم   است. روش تحلیل ساختاري در مطالعۀ

یـل  . به طور کلـی تحل هاي به شدت متغیر کاربرد دارد
  شود :ساختاري در سه مرحله انجام می

  : شناسایی پارامترها یا عوامل اولیه1مرحله 
افـزار  ارد کردن عوامـل و اطالعـات بـه نـرم    : و2مرحله 

MICMAC   
  : بررسی میزان و چگونگی روابط بین متغیرها.3مرحله 
(نعیمـی و همکـار،    : شناسایی عوامل کلیـدي 4مرحله 
1395 :56  .(  

                                                        
6. Theodore Gordon and alpha Helmer 
7. Gordon 
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نخست، شناسایی عوامل اولیـه مـوثر در    در مرحلۀ
، موضوع مـورد بررسـی معمـوالً از طریـق روش دلفـی     

گیرد. سپس بـا  پویش محیطی و کارشناسی صورت می
عوامـل اولیـه   استفاده از نظر متخصصین و کارشناسان 

افـزار میـک   دهی شده و وارد نرمدر ماتریس بولین وزن
مــل کلیــدي و تاثیرگــذار شــده و در نهایــت عوامــک 

در دهی ماتریس تاثیرات متقابل شود. وزنشناسایی می
» صـفر «افزار میک مک، از صفر تا سه هست. عـدد  نرم

تـاثیر  « به منزله » یک« ، عدد »بدون تاثیر« به منزل 
و در » متوسـط «بـه منزلـه تـاثیر    » دو«، عدد »ضعیف

باشـند.  مـی » اثیر زیـاد ت« به منزله » سه« نهایت عدد 
باشـد،   nبنابراین اگر تعداد متغیرهاي شناسـایی شـده   

به دست آمده کـه در آن تـاثیرات    n × nیک ماتریس 
:  2007(اسـان،   متغیرها بر یکدیگر مشخص شده است

627.(  
  

  روش تحقیق
 هـاي علمـی مـورد   این پژوهش که بر مبناي روش

-آینـده هاي جدید گیرد، براساس روشبررسی قرار می
و به منظـور گـردآوري اطالعـات     پژوهی، تبیینی است

زم و بررسی ادبیات موضـوع  براي کسب بینش نظري ال
-و اطالعات مورد نیاز دیگر از شیوة کتابخانـه ها و داده

کارشناس و  30توسط  عواملمیدانی استفاده شد.  -اي
بـا بـه کـارگیري پـویش      ریزي شـهري متخصص برنامه

مورد ارزیـابی  متقابل/ ساختاري ، تحلیل اثرات محیطی

ــرم  ــت و از ن ــرار گرف ــده ق ــزار تخصصــی آین ــی اف پژوه
MICMAC وضعیت آینـدة  ثر بر براي تحلیل عوامل مؤ

   استفاده شده است.   شهريهاي سکونتگاه
  

  پژوهشو قلمرو محدوده 
نفر جمعیت در سرشماري  380692شهر زنجان با 

شــهري  نقطـۀ  نیتـر  بـزرگ بـه عنـوان اولـین و     1390
استان، یکی از شهرهاي میانـه انـدام کشـور محسـوب     

 29163هکتار وسعت  93,5آباد با  . محله اسالمشود یم
بـه عنـوان یکـی از     1390نفر جمعیـت در سرشـماري   

یـک شـهرداري    محالت پرتراکم شهر زنجان در منطقۀ
 منطقه شهر) واقع شده است. ایـن محلـه   نیتر محروم(

نیز به عنوان یکی از محالت فرودست این شـهر کـه از   
خوانـده   دارخیلی مسئلهنظر مدیریت شهري سکونتگاه 

غربی شهر واقع شده است. بـا وجـود   در شمال شود یم
شـود؛  درصد مساحت شهر را شامل می 1,8ا که تنهاین

درصد از جمعیت شهر زنجـان را در خـود جـاي     11,2
در  دارلهکم مسـئ  ۀمحل داده است. محله کارمندان یک

 83شرق این شـهر بـا   مدیریت شهري زنجان در شمال
 جمعیـت در سرشـماري   نفـر  11872هکتار وسـعت و  

ع شده است. این محلـه یکـی   یک واق در منطقۀ 1390
شـود  نظیر شهر زنجان محسـوب مـی  هاي کماز شهرك

ازي در آن رواج سـ سـازي و انبـوه  که امـروزه آپارتمـان  
  ).  1390 شهر زنجان، آماري بلوكیافته است (

  
 )1390 يآمار بلوك(زنجان شهر و کارمندان و آباد اسالم محالت یتیجمع اتیخصوص :1جدول 

  تعداد خانوار  بعد خانوار  (هکتار) مساحت  جمعیت(نفر)  شاخص
  110112  3,4  6272  380692  شهر زنجان

  8073  3,6  93,5  29163  آباد اسالممحله 
  3679  3,2  83  11872  محله کارمندان
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  آباد و کارمندانموقعیت محالت اسالم :2شکل 

 
  هاي تحقیقتجزیه و تحلیل و یافته

کیفیـت   شناسایی عوامل مؤثر بر وضعیت آینـدة 
در این پژوهش بـراي  : هاي شهري زندگی سکونتگاه

ثر بــر وضــعیت آینــده شناسـایی متغیرهــاي اولیــۀ مـؤ  
هاي شـهري زنجـان از روش   کیفیت زندگی سـکونتگاه 

پویش محیطی از طریق گروه متخصصان استفاده شده 
که ابتـدا بـه جسـتجوي انتخـاب گـروه متخصصـان و       

ع مـورد  کارشناسان و مجریان دخیـل در حـوزه موضـو   
هـاي  پرداخته شد و سـپس بـا توجـه بـه روش    مطالعه 

نامه هاي کامالً (گردهمایی، پرسش مختلف پرسشگري
تشــریحی، مصــاحبه و...) فرآینــد انجــام پرسشــگري و 
استخراج نظرات آنها در حوزه مورد مطالعـه در مرحلـه   

ه متخصصـان  نخست انجام گرفت. در مرحله بعد از گرو
نظـرات سـایر    شود که دربارةو کارشناسان خواسته می

ت بعـد از  اي دخیـل نیـز، داوري کننـد و در نهایـ    اعضـ 
بـه عنـوان    2متغیـر طبـق جـدول     34پایش متغیرها، 

کیفیت زنـدگی   ضعیت آیندةمتغیرهاي اولیه موثر بر و
  هاي شهري زنجان انتخاب شدند.سکونتگاه

  
 هاي شهر زنجانسکونتگاهکیفیت زندگی  ؤثر بر وضعیت آیندةعوامل م :2جدول 

  نام متغیر  طبقه بندي

هاي فرهنگی با فرهنگ مسلط، نابرابري هویت، سرمایه اجتماعی، جنسیت، مهاجرت، اعتماد نهادي، همگرایی  مسائل اجتماعی
  عد خانوارها و آسیب هاي اجتماعی و بامنیت، ناهنجاريمشارکت اجتماعی، اجتماعی، سواد و سطح نفوذپذیري آن، 

  مسائل کالبدي
  

مدیریت زمین، مالکیت (امنیت تصرف)، کیفیت مسکن، مصالح ساختمانی، نظارت در حین ساخت و ساز، معماري 
بافتی وح کاربري ها، شبکه ارتباطی درونبوم محور، ساخت و سازهاي مبتنی بر قوانین نظام مهندسی، سرانه و سط

  هاو عمربناي ساختمان
  هاي ناسازگار، سیستم فاضالب و دفع آب، کاربريدنی و بهداشتهاي محیطی، آب آشامیآالینده  زیست محیطیمسائل

پایدار  و توسعۀکمروایی خوب شهري، مشارکت افراد هاي محلی، حري، شورایاهانهاد و تشکلهاي مردمسازمان  مدیریت شهري
  محلی

  ن، قیمت زمین و مسکن، اشتغال ساکناسرمایه مالی ساکنان  اقتصاديمسائل 
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همانطور که اشاره شـد  : تحلیل کلی محیط سیستم
کیفیت زنـدگی   یندةثر بر وضعیت آدر حوزة عوامل مؤ

 متغیر در پـنج حـوزة   34شهري زنجان  هايسکونتگاه
شناسایی و با روش اثرات متقابل/ ساختاري با نرم افزار 

MICMAC ثیرگـذار بـر   براي استخراج عوامل اصلی تا
دار، وضعیت آینده سکونتگاههاي خیلـی و کـم مسـئله   

تحلیل شدند. براساس تعداد متغیرهـا، ابعـاد مـاتریس    
مختلـف تنظـیم شـده     بود که در پنج حـوزة  34 × 34

است. تعداد تکرارها دو با در نظر گرفتـه شـد و درجـه    
پرشدگی ماتریس براي محله کارمندان و اسالم آباد به 

 1087درصد است. از مجمـوع   77/93و  03/94ترتیب 
ــه    ــراي محل ــاتریس ب ــن م ــابی در ای ــل ارزی رابطــه قاب

رابطه عـدد یـک،    547رابطه عدد صفر،  69کارمندان، 

رابطه عدد سه بوده است. در  196عدد دو،  رابطه 344
مقابل این میزان در محله اسالم آباد متفـاوت بـوده؛ از   

رابطه عدد صفر،  72رابطه قابل ارزیابی،  1084مجموع 
رابطـه   58رابطه عـدد دو و   295رابطه عدد یک،  731

از طـرف دیگـر مـاتریس براسـاس      عدد سه بوده است.
ــاخص ــاش ــار  ه ــا دو ب ــاري ب ــرخش دادهي آم اي از چ

بــوده کــه  برخــوردار 100مطلوبیــت و بهینــه شــدگی 
نامه و پاسخ هاي آن است. شحاکی از روایی باالي پرس

و در نهایـت   در ادامه براي تحلیل کلی محیط سیسـتم 
هـا و عوامـل کلیـدي مـؤثر بـه      براي شناسایی پیشران

ــذیري متغیرهــابررســی پــالن تأ و  ثیرگــذاري و تاثیرپ
جــایی متغیرهــا ســی و میــزان جابــههمچنــین بــه برر

  شد.خواهد پرداخته 
  

 متقابل اثرات سیماتر يهاداده هیاول لیتحل :3جدول 

ابعاد   شاخص  محالت
  ماتریس

تعداد 
  تکرار

تعداد 
درجه   جمع  تعداد سه  تعداد دو  تعداد یک  صفرها

  پرشدگی
  % 03/94  1087  196  344  547  69  2  34  مقدار  کارمندان
  %77/93  1084  58  295  731  72  2  34  مقدار  اسالم آباد

 
 سیماتر یشدگنهیبه و تیمطلوبۀ درج :4جدول 

  تاثیرپذیري  تاثیر گذاري  چرخش  محالت

  % 98  % 98  1  آباداسالم
2  100 %  100 %  

 %95 % 95  1  کارمندان
2  100% 99% 

  
 پــراکنش متغیرهــا در صــفحۀ   توزیــع و شــیوة

یـا ناپایــداري   پراکنـدگی، حــاکی از میـزان پایــداري و  
یـل اثـرات متقابـل/    روش تحل سیستم است. در حـوزة 

در مجموع دو نـوع از   MICMACافزار ساختاري با نرم
هاي پایدار نام سیستمش تعریف شده است که به پراکن

هـاي  ناپایدار معروف هستند. در سیستم هايو سیستم
 -انگلیسـی اسـت   Lپایدار پراکنش متغیرها به صـورت  

ــ ــی   یعن ــاال و برخ ــذاري ب ــا تاثیرگ ــی متغیره  ی برخ
 هاي پایدار در مجموع. در سیستمتاثیرپذیري باال دارند

  سه دسته متغیر قابل مشاهده است:
تاثیرگـذار بـر سیســتم(عوامل    : متغیرهـاي بســیار الـف 

  کلیدي)

  متغیرهاي مستقل.ة :ب
  : متغیرهاي خروجی سیستم (متغیرهاي نتیجه).ج

در این سیستم جایگـاه هـر یـک از عوامـل کـامالً      
بـل ارائـه اسـت. در    مشخص و نقش آن نیز به وضوح قا

تـر از  هاي ناپایـدار وضـعیت پیچیـده   مقابل در سیستم
ن سیسـتم، متغیرهـا در   هاي پایدار است. در ایسیستم

حول محور قطري صفحه پراکنده هستند و متغیرها در 
ــابینی    ــت بین ــع حال ــتر مواق ــذاري و از تاثرا بیش یرگ

یی دهنـد کـه ارزیـابی و شناسـا    تاثیرپذیري نشان مـی 
حـال در  نماید. بـااین عوامل کلیدي را بسیار مشکل می

تواند این سیستم نیز راههایی ترسیم شده است که می
ــدي  راه ــل کلیـ ــایی عوامـ ــزینش و شناسـ ــاي گـ نمـ
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 :Godet et al., 2003(باشد(نعیمی و همکار به نقل از 

هاي ناپایدار نیـز متغیرهـاي زیـر قابـل     یستمدر س )21
   :مشاهده است

ــاي دو   ــذار، متغیرهــــ ــاي تاثیرگــــ متغیرهــــ
ــدف)،   ــاي هـ ــک و متغیرهـ ــاي ریسـ وجهی(متغیرهـ
متغیرهاي تنظیمـی، متغیرهـاي تاثیرپـذیر یـا نتیجـه      

). آنچـه از  3 سیستم و متغیرهاي مستقل(شکل شـمارة 
وضعیت پراکندگی متغیرهاي موثر بـر وضـعیت آینـده    

تـوان فهمیـد،   می هاي شهريهکیفیت زندگی سکونتگا
خیلی مسـئله  در محله  است. وت سیستممتفاوضعیت 

بیشــتر متغیرهــاي در اطــراف محــور   دار اســالم آبــاد
یر از چند عامل محـدود  قطري صفحه پراکنده اند. به غ

دهند داراي تاثیرگذاري باالیی در سیستم که نشان می
هستند، بقیه متغیرها از وضعیت تقریباً مشابهی نسبت 

در حـالی کـه در محلـه کـم     به یکـدیگر برخوردارنـد.   
از شـکل سیسـتم   توزیع متغیرهـا  کارمندان مسئله دار 

 Lتاحـدودي بـه شـکل    پایدار تبعیت کرده و متغیرهـا  
ثیرات تـأ ثیرنـد،  متغیرهـا داراي دو نـوع تأ   نـد. اپراکنده

مستقیم و تاثیرات غیرمستقیم که در ادامه بـه تشـریح   
  شود.ن پرداخته میآ

  

 
  )Godet et al., 2003:22(از  نقل به همکار و یمینع: ( ماخذ - داریناپا و داریپا ستمیس يالگو: 3شکل 

  
ارزیابی تاثیرگـذاري و تاثیرپـذیري مسـتقیم و    

ش بـراي تحلیـل   ایـن بخـ   در: غیرمستقیم متغیرها
تاثیرات متغیرها، هر کدام از روابط متغیرها توسط نـرم  

یده شده و با توجـه بـه جـدول    سنج MICMACافزار 
تاثیرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم    میزان و درجۀشماره 

کـه  دست آمده است. به دلیل اینهمتغیرها بر یکدیگر ب
ضـعیت  ثر بـر و شیوة توزیع و پـراکنش متغیرهـاي مـؤ   

هاي شـهري متفـاوت   آیندة کیفیت زنـدگی سـکونتگاه  

 بوده؛ پراکندگی عوامـل در نمـودار محلـه اسـالم آبـاد،     
خاطر عوامـل  همینحاکی از ناپایداري سیستم است. به

وجهــی، دســته (عوامــل تاثیرگــذار، عوامــل دودر پــنج 
عوامل تنظیمی، عوامـل تاثیرپـذیر و عوامـل مسـتقل)     

تشـریح   5 شـمارة  ل شناسایی هستند که در جدولقاب
 ، عوامــل 6 انــد. همچنــین طبــق جــدول شــمارةشـده 

ــؤ ــدي م ــدة کلی ــر وضــعیت آین ــدگی  ثر ب ــت زن کیفی
  ارائه شده است. هاي مورد مطالعهسکونتگاه
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 گریکدی بر رهایمتغ میرمستقیغ و میمستق ریثأت زانیم: 5 جدول
 اثرات مستقیم

 (کارمندان)
 اثرات غیرمستقیم

 (کارمندان)
 اثرات مستقیم

آباد)( اسالم  
 اثرات غیرمستقیم

آباد)الم(اس  ردیف متغیر 
میزان 

 تاثیرگذاري
میزان 

 تاثیرپذیري
میزان 

 تاثیرگذاري
میزان 

 تاثیرپذیري
میزان 

 تاثیرگذاري
میزان 

 تاثیرپذیري
میزان 

 تاثیرگذاري
میزان 

 تاثیرپذیري
 1 هویت 133958 119889 45 40 78176 61128 41 32
 2 سرمایه اجتماعی 181462 148697 61 50 85857 86820 46 46
 3 جنسیت 136069 121883 45 42 92478 60888 48 32
 4 مهاجرت 144591 141653 49 48 79295 79191 42 42
 5 اعتماد نهادي 203650 160347 69 54 80600 73288 42 39

همگرایی فرهنگی  165421 174421 56 59 74623 83157 39 44
 6 با فرهنگ مسلط

هاي نابرابري 168492 178592 57 62 74338 85179 39 46
 7 اجتماعی

سواد و سطح  174997 158414 59 54 82702 81453 44 43
 8 نفوذپذیري آن

 9 مشارکت اجتماعی 160706 199675 55 69 79925 85784 41 45
 10 امنیت 157399 151310 52 52 87362 83741 46 44

ها و ناهنجاري 176955 152172 59 52 61927 90469 32 47
 11 جتماعیا هايبآسی

39 41 74923 77830 43 55 125022 160239 عد خانوارب  12 
 13 مدیریت زمین 170404 170780 58 58 78091 82454 40 43

مالکیت (امنیت  ) 145507 102930 49 35 81325 81267 42 43
 14 تصرف

 15 کیفیت مسکن 152508 162968 53 54 72732 96804 38 51

 16 مصالح ساختمانی 141073 154902 49 52 66969 91764 35 48

نظارت در حین  135594 177121 47 60 78382 100165 40 53
 17 ساخت و ساز

بوم محورمعماري  148982 175484 51 60 84169 90226 45 47  18 

50 40 94699 75323 56 52 166937 150836 
ساخت و سازهاي 
مبتنی بر قوانین 

 نظام مهندسی
19 

سرانه و سطوح  146194 174724 50 59 110132 79744 60 42
هاکاربري  20 

شبکه ارتباطی  131510 110401 44 38 90307 83261 48 44
بافتیدرون  21 

بناي  عمر 123789 132127 42 44 83140 80258 44 42
ها ساختمان  22 

هاي آالینده 149022 115848 51 40 79929 76592 42 40
 23 محیطی

آب آشامیدنی و  119535 113236 41 39 75224 72299 39 38
 24 بهداشت

هاي کاربري 136304 158631 48 54 75907 79458 40 42
 25 ناسازگار

سیستم فاضالب و  133774 111637 47 38 80089 72249 41 38
 26 دفع آب
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 اثرات مستقیم
 (کارمندان)

 اثرات غیرمستقیم
 (کارمندان)

 اثرات مستقیم
آباد)( اسالم  

 اثرات غیرمستقیم
آباد)الم(اس  ردیف متغیر 

میزان 
 تاثیرگذاري

میزان 
 تاثیرپذیري

میزان 
 تاثیرگذاري

میزان 
 تاثیرپذیري

میزان 
 تاثیرگذاري

میزان 
 تاثیرپذیري

میزان 
 تاثیرگذاري

میزان 
 تاثیرپذیري

هاي مردم سازمان 133619 151015 46 52 103703 79768 56 42
هانهاد و تشکل  27 

هاي شورایاري 201274 198725 69 67 77660 94057 40 50
 28 محلی

حکمروایی خوب  173307 192395 58 64 77941 93539 41 49
 29 شهري

 30 مشارکت افراد 156344 234585 52 80 54814 107366 28 57

پایدار محلی ۀتوسع 126290 225135 42 77 78575 97081 42 51  31 

سرمایه مالی  212842 147650 73 50 181210 78245 98 41
 32 ساکنان

قیمت زمین و  226899 197709 79 68 88643 89244 47 47
 33 مسکن

ناساکن اشتغال 182460 154991 60 53 90459 73276 48 38  34 

  
کننده یا تاثیرگذار با درجۀ باال در متغیرهاي تعیین

ند که حـاکی از  اغربیالیه نمودار در سمت شمالمنتهی
عوامـل   توان تاثیرگذاري کالن بر کـل سیسـتم اسـت.   

دار اسالم آباد ناشی کننده در محلۀ خیلی مسئلهتعیین
هاي اجتمـاعی، مـدیریت زمـین، همگرایـی     از نابرابري

 مشارکت اجتماعی، توسـعۀ فرهنگی با فرهنگ مسلط، 
پایدار محلی، مشارکت افراد، حکمروایی خوب شـهري،  

اخت و سـاز و  ، معماري بوم محور، نظارت در حین سـ 
کـه در محلـۀ   ها بـوده درحـالی  سرانه و سطوح کاربري

یــت دار کارمنــدان مشــارکت افــراد، کیفکمتــر مســئله
، نظارت در حین ساخت و سـاز، توسـعۀ پایـدار    مسکن

هاي محلی، حکمروایی خوب شـهري،  محلی، شورایاري
ساخت و سازهاي مبتنـی بـر قـوانین نظـام مهندسـی،      
معماري بوم محـور، قیمـت زمـین و مسـکن، سـرمایه      

ــا و تمـــاعی، مشـــارکت اجتمـــاعی، ناهنجـــارياج هـ
مصـالح  هـاي اجتمـاعی،   هاي اجتماعی، نـابرابري  آسیب

    است.   ساختمانی

متغیرهــاي دو وجهــی داراي دو ویژگــی مشــترك  
تاثیرگذاري باال و تاثیرپذیري باال هستند و هر عملی بر 
روي این متغیرها بر روي سایر متغیرها نیـز واکـنش و   
تغییري را ایجاد خواهد کرد. این متغیرها به دو دسـته  

بنـدي  یرهاي ریسـک و متغیرهـاي هـدف تقسـیم    متغ
ند. متغیرهاي ریسک در نمـودار حـول و حـوش    شو می

خط قطري ناحیه شمال شـرقی نمـودار قـرار دارنـد و     
ل شدن به بـازیگران  جهت تبدی را ظرفیت بسیار باالیی

رهـاي هـدف در   که متغیرند. درحالیدا کلیدي سیستم
شـرقی صـفحه قـرار دارنـد و     زیر ناحیه قطـري شـمال  

در  نمایانگر اهـداف ممکـن در یـک سیسـتم هسـتند.     
 رها تنها در محله خیلـی مسـئله دار  ارتباط با این متغی

مین و مسکن هاي محلی و قیمت زآباد شورایارياسالم
ه ناشـی از  وجهی مطرح شده کـ به عنوان متغیرهاي دو

ثیر مسـکن و عوامـل اجتمـاعی بـر کیفیـت زنـدگی       تأ
  آنهاست.  
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 آنها يبندطبقه براساس رهایمتغ عیتوز ةنحو :6جدول 

  متغیر  طبقه بندي
  اسالم آباد  کارمندان

  عوامل تاثیرگذار

، نظارت در حین ساخت و مشارکت افراد، کیفیت مسکن
ــی،  ســاز، توســعۀ ــی، شــورایاري هــاي محل پایــدار محل

حکمروایی خوب شهري، ساخت و سـازهاي مبتنـی بـر    
قوانین نظام مهندسی، معماري بوم محور، قیمت زمین و 

تمـــاعی، مشـــارکت اجتمـــاعی، مســـکن، ســـرمایه اج
هـاي  هـا و آسـیب هـاي اجتمـاعی، نـابرابري     ناهنجاري

  اجتماعی، مصالح ساختمانی

دار محلی، مشارکت مشارکت اجتماعی، توسعه پای
هـاي  اد، حکمروایـی خـوب شـهري، نـابرابري    افـر 

اجتماعی، مدیریت زمین، همگرایـی فرهنگـی بـا    
فرهنگ مسلط، معمـاري بـوم محـور، نظـارت در     

  هااخت و ساز و سرانه و سطوح کاربريحین س

  هاي محلی و قیمت زمین و مسکنشورایاري  -  وجهیعوامل دو

ي، سـرمایه  سرمایه مـالی سـاکنان، اعتمـاد نهـاد      ساکنانسرمایه مالی   عوامل تاثیرپذیر
  ناجتماعی و اشتغال ساکنا

  عوامل مستقل

هویت، جنسـیت، مهـاجرت، اعتمـاد نهـادي، همگرایـی      
فرهنگی با فرهنگ مسلط، سواد و سطح نفوذپذیري آن، 

عد خـانوار، مـدیریت زمـین، مالکیـت (امنیـت      امنیت، ب
تصرف)، ، سرانه و سطوح کـاربري هـا، شـبکه ارتبـاطی     

ی، هاي محیطها، آالیندهدرون بافتی، عمربناي ساختمان
هاي ناسازگار، سیستم آب آشامیدنی و بهداشت، کاربري

ها و  م نهاد و تشکلفاضالب و دفع آب، سازمان هاي مرد
  ناشتغال ساکنا

ــت،  ح جنســیت، مهــاجرت، ســواد و ســط   هوی
ها و آسیب هاي نفوذپذیري آن، امنیت، ناهنجاري

عد خانوار، مالکیـت (امنیـت تصـرف)،    اجتماعی، ب
کیفیــت مســکن، مصــالح ســاختمانی، ســاخت و 

تنی بر قوانین نظام مهندسـی، شـبکۀ   سازهاي مب
ارتباطی درون بافتی و عمربنـاي سـاختمان هـا،    

یدنی و بهداشـت،  آالینده هاي محیطی، آب آشام
، سیسـتم فاضـالب و دفـع    کاربري هاي ناسازگار

  هاهاي مردم نهاد و تشکلآب، سازمان
  

ــذیر در قســمت جنــوب شــرقی متغیرهــاي تأ  ثیرپ
ها را متغیرهـاي نتیجـه   توان آننمودار قرار دارند و می

نیز نامیـد. ایـن متغیرهـا از تاثیرپـذیري بسـیار بـاال از       
سیســتم و تاثیرگــذاري بســیار پــایین در سیســتم     

مـالی   در محلـه کارمنـدان سـرمایۀ   برخوردار هسـتند.  
آبـاد سـرمایه مـالی سـاکنان،     مساکنان و در محله اسال

ي، سرمایه اجتماعی و اشتغال سـاکنان بـه   اعتماد نهاد
یفیــت ک ان عوامــل تأثیرپـذیر بــر وضـعیت آینــدة  عنـو 

رهـاي  متغیکـه  زندگی محالت مطرح هستند. درحـالی 
ثیرپــذیري پــایینی   مســتقل داراي تأثیرگــذاري و تأ 

هستند. این متغیرها در قسمت جنـوب غربـی نمـودار    
ــد. ــرار دارن ــۀد ق ــیت،   ر محل ــت، جنس ــدان هوی کارمن

گ مهاجرت، اعتماد نهادي، همگرایی فرهنگی بـا فرهنـ  
عــد مســلط، ســواد و ســطح نفوذپــذیري آن، امنیــت، ب

منیت تصرف)، سـرانه  خانوار، مدیریت زمین، مالکیت (ا
ــاربري ــاطی درون و ســطوح ک ــبکۀ ارتب ــا، ش ــافتی، ه ب

ــاي ســاختمان ــدهعمربن ــا، آالین ــاي محیطــی، آب ه ه

، سیسـتم  هـاي ناسـازگار  نی و بهداشت، کاربريآشامید
ها و  نهاد و تشکلهاي مردم فاضالب و دفع آب، سازمان

آباد هویت، جنسـیت،  و در محلۀ اسالمن اشتغال ساکنا
ــط   ــواد و س ــاجرت، س ــت،  مه ــذیري آن، امنی ح نفوذپ

عــد خــانوار، هــاي اجتمــاعی، بهــا و آســیبناهنجــاري
مالکیــت (امنیــت تصــرف)، کیفیــت مســکن، مصــالح  

بتنی بـر قـوانین نظـام    ساختمانی، ساخت و سازهاي م
ــاطی  ــبکۀ ارتب ــی، ش ــاي  درون مهندس ــافتی و عمربن ب

ی، آب آشـامیدنی و  هـاي محیطـ  ها، آالینـده ساختمان
، سیستم فاضالب و دفع هاي ناسازگاربهداشت، کاربري

عنوان عوامـل  ها بههاي مردم نهاد و تشکلآب، سازمان
لیل اثرات مستقیم و آنچه از تحاند. مستقل حاصل شده

از دست آمده این است کـه ایـن دسـته    غیرمستقیم به
متغیرها در سیستم با کمترین تغییرات و جابجـایی در  

انـد.  ات مستقیم و غیرمستقیم تکرار شـده ارزیابی تاثیر
و غیرمستقیم متغیرها به شرح  گرافیکی مستقیمروابط 
  است.   6و  5، 4هاي شکل
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   آبادي محالت اسالمریرپذیتاث و يرگذاریتاث پالن در رهایمتغ پراکنش :4شکل 
  (سمت راست) و  کارمندان(سمت چپ)
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  در محله اسالم آباد(سمت راست)  رهایمتغ نیب میمستق روابط: 5شکل 

  و کارمندان(سمت چپ)



    121                                                                                                                                                                        ینجف ید، سعدمحسن احدنژا

 
  آباد(سمت چپ) و کارمندان (سمت راست)در محله اسالم رهایمتغ نیب میرمستقیغ روابط :6شکل 

 
انتخاب نهایی عوامل کلیدي مـؤثر بـر وضـعیت    

هاي شـهري  آیندة کیفیـت زنـدگی سـکونتگاه   
که در باال نشان داده شـد، ابتـدا بـه    طورهمان: زنجان

 هاي شـهري ررسی وضعیت کیفیت زندگی سـکونتگاه ب
نگاري به تحلیل کلی محیط سیستم چارچوب آینده در

عامـل   34پرداخته شد که طبق نتایج به دست آمـده،  
ــۀ ــونگی    در مرحل ــزان و چگ ــایی و می ــت شناس نخس

عوامل بر یکدیگر و بر وضـعیت آینـدة   تاثیرگذاري این 
هاي شهري زنجان با توجه به کیفیت زندگی سکونتگاه

 34میـان   یـت از روش مستقیم و غیرمسـتقیم و در نها 
و در محلـۀ   9عامل بررسی شده، در محلـۀ کارمنـدان   

امل اصلی به عنوان عوامل کلیدي مؤثر ع 12آباد اسالم
بر وضعیت آیندة کیفیت زندگی سکونتگاههاي شـهري  

وش عوامل در هـر دو ر  اند که همۀزنجان انتخاب شده
انـد. عوامـل اصـلی    مستقیم و غیرمستقیم تکـرار شـده  

عامــل مــورد بررســی در روش  34ز میــان گــذار اتأثیر
  هستند.  7مستقیم و غیرمستقیم به شرح جدول 
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 يشهر يسکونتگاهها یزندگ تیفیک ندهیآ تیوضع بر ثرؤم يدیکل عوامل :7 جدول
دست آمدههرتبه ب دست آمدههامتیاز نهایی ب   

تاثیر گذاري  محالت متغیر
 غیرمستقیم

تاثیر گذاري 
 مستقیم

تاثیرگذاري 
 غیرمستقیم

تاثیرگذاري 
 مستقیم

 ادمشارکت افر 381 378 1 1

  کارمندان

 نظارت در حین ساخت و ساز 354 352 2 2
 کیفیت مسکن 341 341 3 4
 هویت 341 340 4 3
 امنیت 334 333 5 5
 هاي محلیشورایاري 334 331 6 6
 حکمروایی خوب شهري 327 329 7 7
 اعتماد نهادي 314 318 9 9
 هاي محیطیآالینده 314 317 10 10
 قیمت زمین و مسکن 438 437 1 1

 اسالم آباد

 ها و آسیب هاي اجتماعیناهنجاري 422 419 2 1
 امنیت 378 372 3 3
 هاي محلیشورایاري 373 370 4 5
 (امنیت تصرف)مالکیت  367 368 5 4
6 6 358 351 عد خانوارب 
 کیفیت مسکن 340 333 7 7
 ساخت و سازهاي مبتنی بر قوانین نظام مهندسی 329 330 8 8
 سرانه و سطوح کاربري ها 323 325 9 10
 مهاجرت 323 325 10 9
 ناشتغال ساکنا 318 318 11 11
 نظارت در حین ساخت و ساز 307 311 12 12

  
  گیريحث و نتیجهب

بـه موضـوع کیفیـت زنـدگی و      ظهور مجدد عالقه
قـه از  وجود دارد، ایـن عال  هاي اخیردر سال ارزیابی آن

مندان به توسـعۀ انسـانی،   منابع مختلف از جمله عالقه
ـ    اجتماعی، توسعۀ دسـت  هپایدار، انجمـن سـالمت و.. ب

زیـرا   دیگر، کیفیت زندگی مهم اسـت؛ عبارتآید. بهمی
هـاي  از بسـیاري از بخـش   هاو سازمانبسیاري از مردم 
نـد.  وجه و تالش در اندازه گیري آن دارمختلف به آن ت

بر ایـن  پیدایش محالت فقیر و غنی خود گواه مناسبی 
شـهري ضـمن مزایـاي     حقیقت است که فرایند توسعۀ

بـوده و بـا    ساز مسئلهآن در بسیاري از شهرهاي جهان 
را در  ها یعدالت یبفضایی  –تقسیمات و تنوع اجتماعی 

ظهور رسانده است.  آنچـه نیـاز    سطح شهرها به منصۀ
 کـارگیري ابزارهـاي  هاست تجدیدنظر در رویکردها و بـ 
راسـتا، ایـن پـژوهش    جدید دربرنامه ریزي است. دراین

ریـزي، بـا   د با تکیـه بـر دیـدگاه نـوین برنامـه     قصد دار

ــتفاده  ــده  از روشاس ــاص آین ــاي خ ــراي  ه ــاري ب نگ
مسـئله  آباد و کـم دار اسالمسکونتگاههاي خیلی مسئله

  ریزي کند.ندان شهر زنجان برنامهکارم
طور که اشاره شد در حوزة عوامـل مـؤثر بـر    همان

هاي شـهري  وضعیت آیندة کیفیت زنـدگی سـکونتگاه  
وش متغیـر در پـنج حـوزه شناسـایی و بـا ر      34زنجان 

بـراي   MICMACافـزار  ل/ ساختاري با نـرم اثرات متقاب
ثیرگـذار بـر وضـعیت آینـده     استخراج عوامـل اصـلی تأ  

دار، تحلیـل شـدند.   گاههاي خیلی و کـم مسـئله  سکونت
چه از وضعیت پراکندگی متغیرهاي مؤثر بر وضـعیت  آن

تـوان  ههاي شـهري مـی  کیفیت زندگی سـکونتگا  آیندة
وضعیت متفاوت سیستم است. در محلۀ خیلـی   فهمید،
در اطـراف محـور    آباد  بیشتر متغیرهـا دار اسالممسئله

-ه در محلـۀ کـم  کـ اند. درحـالی قطري صفحه پراکنده
دار کارمندان توزیـع متغیرهـا از شـکل سیسـتم     مسئله

 Lپایدار تبعیت کرده و متغیرهـا تاحـدودي بـه شـکل     
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م و غیرمسـتقیم و  اند. با توجه به روش مسـتقی پراکنده
محلـه  عامـل بررسـی شـده، در     34در نهایت از میـان  

عامـل اصـلی بـه     12آباد و در محله اسالم 9کارمندان 
کلیدي موثر بـر وضـعیت آینـدة کیفیـت      عنوان عوامل

اند که انتخاب شدههاي شهري زنجان زندگی سکونتگاه
وش مســتقیم و غیرمســتقیم عوامــل در هـر دو ر  همـۀ 

 عوامل کلیدي مـؤثر بـر وضـعیت آینـدة    اند. تکرار شده
 ،مشـارکت افـراد  کیفیت زندگی محله کارمندان شامل 

، هویـت،  مسکن ، کیفیتساخت و ساز یننظارت در ح
ــورایاري  ــت، ش ــاامنی ــ يه ــیمحل ــوب  ی، حکمروای خ

یطی و در محلـه  مح يهاي و آالیندهنهاد ي،اعتمادشهر
-یبها و آس، ناهنجاريو مسکن ینزم یمتقآباد اسالم

 ی، مالکیـت محلـ  يهای، امنیت، شورایارياجتماع يها
سـاخت و   ،مسـکن  ، کیفیتخانوار عد، بتصرف) یت(امن

و  ی، سـرانه نظـام مهندسـ   ینبـر قـوان   یمبتنـ  يسازها
 ن و نظـارت اسـاکن  ، مهاجرت، اشتغالهايسطوح کاربر

 حاصل شده است. ساخت و ساز یندر ح
بـه  نگارنـدگان  در پژوهشـی کـه    اما قابل اشـاره اسـت  

 هاي  کیفیت زندگی در محـالت بررسی تطبیقی تفاوت
ي غیررسـمی شـهري   هاسـکونتگاه و  شـده  يزیـ ر برنامه

هـاي  از مطلوبیت شـاخص  پرداخته بودند؛ نتایج حاکی
در محلــه کارمنــدان نســبت بــه  اقتصــادي و کالبــدي

آبـاد از نظـر   آباد بود. در حـالی کـه محلـه اسـالم    اسالم
 نسـبت بـه محلــۀ  اي اجتمـاعی و فرهنگــی  هـ شـاخص 

تحلیــل  کارمنــدان در وضــعیت مطلــوبی قــرار داشــت.
وضعیت آیندة کیفیـت  ثر بر حاصل از عوامل کلیدي مؤ

تائیدي بر این گفته است  هاي شهريزندگی سکونتگاه
عوامــل اغلــب دار کارمنــدان مســئلهمحلــه کــم کـه در 

هـاي محلـی،   اجتماعی( مشـارکت، هویـت، شـورایاري   
که در محلـه  در حالی؛ مطرح حکمروایی خوب شهري)

ي(قیمت زمــین و مســکن، آبــاد عوامــل اقتصــاداســالم
ن) و کالبدي(ساخت و سازهاي مبتنی بر اشتغال ساکنا

هـا،  ظـام مهندسـی، سـرانه و سـطوح کـاربري     قوانین ن
نظارت در حین ساخت و ساز، مالکیت (امنیت تصرف)، 

  عنوان عوامل کلیدي مطرح شده اند.به کیفیت مسکن)
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