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  13/398 ؛ تاریخ پذیرش:  29/8/97تاریخ دریافت: 
  چکیده

 -هـاي اقتصـادي  زیست خود بهبود بخشد. شاخصاز آغاز کوشیده است تا کیفیت زندگی را در محیط انسان
ـ  توسعۀاجتماعی در  آیـد، لـذا توجـه و    شـمار مـی  هشهري از جمله عوامل اثرگذار در کیفیت محل زندگی افراد ب

ي افـراد  بـرا زیسـت مطلـوب   در رسیدن به کیفیت محـیط را تواند بستر مناسبی می به نظرات مردمدادن  اهمیت
لف شهر هاي مختناحیه از کیفیت شرایط زندگی افراد درمردم این پژوهش تعیین رضایت ایجاد نماید. هدف کلی 

. انـد بندي شـده اولویت ناختی از دیدگاه شهروندانشبوم واجتماعی  هاي اقتصادي،شاخص ؛ همچنیناست گرگان
و مبـانی نظـري و شـناخت عوامـل و      توصیفی تحلیلی از لحاظ روش ،کاربردي برحسب هدف پژوهشاین  روش

اي تـدوین و   نامـه این منظور پرسـش ؛بهاستاي انجام گرفته اساس مطالعات کتابخانههاي تأثیرگذار آن بر شاخص
تحلیل و بـا اسـتفاده از روش    SPSS20افزار هاي حاصل شده در نرمسپس بین افراد توزیع و تکمیل گردید. داده

هاي حاصـل بـه نقشـه تبـدیل و     یابی تیسن دادهبا استفاده از روش درون بندي شدند.اي، اولویتبندي رتبهطبقه
 با کسب امتیـاز  3ها نشان داد که ناحیه ارزیابی و تحلیل دادهزون تفکیک شد.  4سپس شهر براساس کیفیت به 

حی از کمترین نسبت به سایر نوا 45/540 با کسب 5و ناحیه  ترنسبت به سایر نواحی از کیفیت مطلوب 34/886
فضاهاي شهري  ۀکه توسع آنجااز  تعیین گردید. ترین مؤلفۀصادي مهماقت کیفیت برخوردار است؛ همچنین مؤلفۀ

توسـط  منظور اجراي مـدیریتی کارآمـد   به نظرات مردمی ناپذیر است، لزوم درك و شناختدرآینده امري اجتناب
  .، ضروري استبهبود و ارتقاي کیفیت زندگی افراد ۀدر زمینریزان شهري برنامه

  
  ، گرگانشناختیزندگی، شاخص اقتصادي، شاخص اجتماعی، شاخص بوم کیفیت محل کلیدي: هاي واژه

  

  1مقدمه
عنوان بستر زیست داراي نقش اساسی در بهشهرها 

دهنـدة ســبک  و در واقـع شــکل  رنــدایجـاد رضـایت دا  
. اسـت کیفیـت زنـدگی او   کننـدة زندگی انسان و تعیین

ساخت عالوه بـر تشـویق   انسانتوجه به کیفیت محیط 
مردم به حضور در آن بر القاي حس رضـایت در افـراد   

 )1392:112جوکار سـرهنگی،   خادمی،( ثر استمؤنیز 
ي تواند به عنوان ابـزار میتنها نهمفهوم کیفیت زندگی، 

اجتمـاع   ریـزي توسـعۀ  براي نظارت بر برنامـه  قدرتمند
                                                             

   mirkarimi.hamed@gmail.com نویسنده مسئول:*

معیـاري بـراي    به عنـوان  تواندمیهمچنین  ؛کار رود به
شدن نیازهـاي روحـی، روانـی و    سنجش میزان برآورده

 مــورد اســتفاده قــرار گیــردمــادي جامعــه و خــانواده 
  ).1393:39، محمدپورجابري(

ها را هاي اخیر توجهموضوع کیفیت زندگی در سال
موضـوع  بـه  اي طـور فزاینـده  به خود جلب کـرده و بـه  

هــاي هـا و نظـام  تحقیقـات علمـی و تئـوري در زمینــه   
ایـن مفهـوم برپایـه     مختلف تبدیل شده است. پژوهش

ایــن فرضــیه بنیــادین اســت کــه محــیط اجتمــاعی و  
و رفاه مردم ساکن در  منديرضایتتواند بر فیزیکی می
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. )Lambiri et al., 2007:12( ثیرگذار باشدیک محل تأ
کلی رویکرد کیفیت زنـدگی شـهري، تالشـی در    طوربه

فراهم آوردن خدمات شـهري  جهت ایجاد شهر سالم و 
ــارچوب    ــان در چ ــراي همگ ــترس ب ــب و در دس مناس

 Harpham et( پایداري و ایجاد احساس رضایت اسـت 

al., 2001:122(.  
کله یک برآیند کیفیت اجزاي متشکیفیت محیط از

ره به جمع ااما بیشتر از اش ود،شمعین حاصل می ۀناحی
ن یـک مکـا  از  کلـی  ادراك بـر  محـیط،  ةازنداجزاي سـ 

 (طبیعت، فضاي بـاز،  محیط ةداللت دارد. اجزاي سازند
(مصنوع) تسـهیالت   اختها، محیط انسان ساختزیرس

 )غیره محیطکالبدي و ذخایر طبیعی، روابط اجتماعی و
خـاص خــود را دارا   هـاي خصـاتو کیفیـت  هـر یـک مش  

ینحـال  ا بـا  ).Van Kamp et al., 2001:13( هسـتند 
 گونـه تـوان این هري را مـی کیفیت محیط شـ  کلیطور  به

تعریف کـرد: کیفیـت محـیط شـهري عبـارت اسـت از       
فرهنگی و کالبدي محیط شهري که  -شرایط اجتماعی

هروندان از یا عدم رضایت ش میزان رضایت ةدهند نشان
بـه  فیت بـاال،  ا کیمحیط ب ع یک؛ در واقاست طآن محی

اجتمـاعی   فیزیکی، تهایی که ممکن اسویژگی ۀطواس
ي را بـه  منـد حـس رفـاه و رضـایت    یا نمـادین باشـند،  

 Van( کنـد منتقـل مـی   انـد در آن ساکن جمعیتی که

poll, 1997:17(.  
در کتـابی بـا    1996مفهوم کیفیت زندگی در سال 

 اي اجتماعی ریموند بـائر مـورد توجـۀ   هعنوان شاخص
آنکـه   ). بـا 45:1385زاده، خاصی قـرار گرفـت (مهـدي   

قـرار گرفتـه   مفهوم کیفیت زندگی بیشتر مـورد توجـه   
است، اما هنوز اجماعی در مورد تعریف آن وجود ندارد 

)Bayram, 2007:1323; Chan et al., 2006:315 زیرا (
ــا   درك آن از ســوي اقشــار مختلــف جامعــه شــهري ب
ــوع در   ــت.این موضـ ــراه اسـ ــاوتی همـ ــاهیم متفـ مفـ

هاي داخلی نیز تا حدود زیادي نشان داده شده  پژوهش
  ). 6: 2014است (ذاکرحقیقی، 

  
 لهمسئ طرح

ه ـکونی شهري باي مســـهت محیطروزه اهمیــام
هاي اصلی مردم، روز بـه روز در حـال    کونتگاهس وانعن

اول  ۀدر وهلـ هـا  ن محـیط که ایطوري به .تش اسافزای
هاي زندگی نظیـر  اخصانواع ش ۀعابزار مهمی براي توس

ــراه غیــره و ا فراغــتســالمت، خــانواده، کــار یــ م را ف
ادي در نــواحی کــه، جمعیــت زیــدوم ایــن آورنــد. مــی

کننــد و یــا در ی مــیشـدت شهرنشــین شــده زنـدگ  به
بایسـت بـه   ه میزندگی خواهند کرد ک اي نزدیک دهآین

 رفیعیان،( ودویژه ش ۀها توجآن کونتکیفیت محیط س
، کیفیت زندگی مهم است؛ زیرا بسـیاري از  )1391:10

مختلـف بـه   هـاي   از بسیاري از بخش هامردم و سازمان
نـژاد و  (احـد  گیري آن دارند آن توجه و تالش در اندازه

  ).122: 1399نجفی، 
ــناخت    ــور ش ــه منظ ــامعی ب ــات ج ــاکنون مطالع ت
نیازهاي افراد جهت افزایش کیفیت محیط مسکونی بـا  
نظرسنجی از افراد ساکن در هر محله صـورت نگرفتـه   

محـیط  است و این امر منجر به نزول تدریجی کیفیـت  
کـه در   گـردد مناطقی مـی  هایت توسعۀو در ن مسکونی

بـدون   نهـاي مطلـوب سـاکنا   این مناطق صرفا ویژگی
هاي اکولـوژیکی و محـیط زیسـتی مـد     توجه به ویژگی

است که لذا این پژوهش درصدد آن  ،گیردنظر قرار می
هـاي مردمـی منطبـق بـر اصـول و      به تعیـین اولویـت  

ریـزان  هزیستی پرداختـه تـا بـه برنامـ    معیارهاي محیط
-جهت ارتقاي کیفیت محیط مسکونی و حفـظ محـیط  

اس، در ایـن پـژوهش   اس نهمی بر زیست کمک نماید.
ــا   ســعی شــده اســت ــاط ب ــزایش ارتب ــق اف ــا از طری ت

در خصــوص کیفیــت  تصــویر ذهنــی آنــان شــهروندان
با توجه بـه هـدف   لذا  ،ارزیابی شودشان محیط سکونت

که تعیین کیفیت محل سـکونت افـراد اسـت،     پژوهش
هـاي کیفیـت محـیط سـکونت     لفهؤها و مشاخصابتدا 

، ننظـرات کارشناسـان و متخصصـا   د بـر  کیأبا ت شهري
مـورد   ايو مطالعات کتابخانـه  شرایط منطقه مطالعاتی

و سپس ارزیابی سـطح کیفیـت    ،رار گرفتبازشناسی ق
 منطقــۀمحــیط سـکونت شـهري در   بنـدي کیفـی   زون

شهر ن پژوهش، . براي تحقق ایمطالعاتی انجام پذیرفت
و  شـد  هر مـورد مطالعـه انتخـاب   به عنـوان شـ   گرگان
قـدیمی، میانـه و    که داراي بافت هاي مختلف آنمحله

 عواقـ گانـه ایـن شـهر    هشت نواحیو در  هستندجدید 
نـوآوري   .مورد بررسی و سنجش قرار گرفتنـد  ،اندشده
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شهر گرگان است کـه  بندي کیفی این پژوهش در زون
  تاکنون انجام نشده است.

ــدگی در ) شــاخص1در جــدول ( هــاي کیفیــت زن
کیفیت برخـی از کشــورهاي جهــان آورده شــده اســت. 

 هـاي از طریـق شـاخص   محیط سکونت شهري معمـوالً 
حاصل از پیمایش و ارزیابی ادراکـات و رضـایت    ذهنی

یا بـا   سکونتی آنان شهروندان اززندگی شهري و محیط

نویه، هاي ثاعینی حاصل از داده هايده از شاخصاستفا
ــدازه ــی ان ــري م ــودگی ــیله سنجشــی    ش ــا بدینوس ت

ــایت   ــزان رض ــوص می ــتماتیک در خص ــدي وسیس  من
هاي محیطی، اجتماعی، مندي شهروندان از ویژگی بهره

براتـی  ( ست آیـد دسکونت باقتصادي محیط و  فرهنگی
  .)26: 1392، کاکاوندو 

  
  هاي کیفیت زندگی در شهرهاي مختلف جهانشاخص: 1 جدول

  هاي کیفیت زندگیشاخص  

هاي نظمیبی-مالکیت و مشارکت-تحصیالت-سالمتی-زیستمحیط- درآمد و رفاه  )Schneider, 1976:122شهرهاي آمریکا (
  اجتماعی

قوانین -امنیت اقتصادي -رفاه و لذت -تحصیالت-سالمتی- شغل-شرایط زندگی  )European Union, 2015:12اتحادیه اروپا (
 رضایت از زندگی- زیست زندگیطبیعت و محیط -اساسی و حکومتی

  زندگی شخصی-فیزیکی -اجتماعی-اقتصادي  )Da Costa Brito Cabral et al, 2011:18پرتغال (

  )Sedaghatnia et al, 2013:122مالزي (
خدمات -خدماتآموزشی-شرایط مناسب براي کودکان -کیفیت واحد مسکونی

-حمل و نقل عمومی- نزدیکی به محل کار- تجهیزاتخصوصی و عمومی-تجاري
  ارتباط اجتماعی با همسایگان- امنیت و ایمنی- خدماتبهداشتی-تجهیزات آسایشی

  
  تحقیق و مبانی نظريپیشینه 

به بررسی نقـش   1391دویران و همکاران در سال 
هاي اجتماعی و کالبدي بر کیفیـت زنـدگی در   شاخص

هاي شهري در محالت شهري زنجان پرداختند.در بافت
استنتاجی استفاده گردید  -این پژوهش از روش فرضی

اي و میـدانی اطالعـات گـردآوري    و به شیوه کتابخانـه 
و بـا بکـارگیري مــدل فراینـد تحلیـل سلســله      دگردیـ 

به تجزیـه و   Expert choiceو  SPSSافزار مراتبی و نرم
 ا پرداخته شد. نتـایج حاصـل از پـژوهش   ههتحلیل داد

سه بافت مختلف شهري در شهر زنجان نشـان داد کـه   
هـاي کالبـدي   شده از نظر شـاخص  ریزيمحالت برنامه

بافـت دیگـر وضـعیت    اعی در مقایسه با دو فرمال اجتم
در  .)37: 1391(دویـران و همکـاران،   ند مناسبی داشت

هاي تبریز توسـط رادجهانبـانی و   پژوهشی که در محله
تببـین کیفیـت   انجام گرفت بـه   1390پرتوي در سال 

هـاي  محیط شهري پایدار و بررسی تفاوت آن در محله
ابی مـدل ارزیـ  پرداخته شد. شده ریزيو برنامه ارگانیک
اصـلی کالبـدي ـ     ۀمحیط در قالـب پـنج مؤلفـ   کیفیت 

 زیسـتی و فضایی، اجتماعیـ فرهنگی، اقتصادي، محـیط 

مراتبی و ایجاد  حکمروایی ـ مدیریتی به صورت سلسله 
ایین ایجـاد گردیـده   با رویکرد از باال به پ درخت ارزش
ــت. روش  ــژوهشاس ــت و    پ ــی اس ــی ـ تطبیق ، تحلیل

 AHPهـا از روش و تحلیـل داده  منظور ارزیابی نهایی به
آوري اطالعـات  جمـع  ةبهره گرفتـه شـده اسـت. شـیو    

عینـی محقـق و تکمیـل     هـاي میدانی بر پایـه بررسـی  
هـا  نامه از ساکنان و مسئوالن بوده است. ارزیابیپرسش

 دارنـد کـه محلـه ایلگلـی     و نتایج تحلیـل نشـان از آن  
تـري از محلـه   (کوي پرواز) تبریز داراي کیفیت مطلوب

. )39: 1390(رادجهانبانی و پرتـوي،   ستخیابان بوده ا
منـدي از زنـدگی در   ی براي ارتقاي رضـایت در پژوهش

هـاي  محالت جدید کاشان، ابتدا با استفاده از شـاخص 
هـایی  ترین عاملکیفیت محیطی در مقیاس محله، مهم

ر محلـه تأثیرگذارنـد   منـدي از زنـدگی د  که در رضایت
ایـن پـژوهش   شـدند. در   بنـدي اولویت شناسایی و بعد

ـ   1392طبیبیان و منصـوري در سـال    کـارگیري  هبـا ب
 متغیـرة  لیل عاملی اکتشافی و رگرسیون چندروش تح

مندي  خطی دریافتند که ارتباط مستقیمی بین رضایت
از زنــدگی در محلــه و کیفیــت محیطــی وجــود دارد و 
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درصـد از   75حـدود   هاي کیفیت محیطـی در شاخص
ر محلـه را تعریـف   منـدي از زنـدگی د  تغییرات رضایت

  .)4: 1392(طبیبیان و منصوري،  کنندمی
بـه   2011اي شایح و همکاران در سـال  در مطالعه

زیـابی  ثر جهـت ار زیسـتی مـؤ  شناسایی عوامل محـیط 
آباد زعفرانیه و خانی کیفیت محیط مسکونی دو منطقۀ
اي نامهاز روش پرسشتهران پرداختند. در این پژوهش 

مراتبـی بـراي تجزیـه و    سلسـله و رگرسـیون چندگانـه   
ها استفاده شد. نتایج نشـان داد کـه افـراد    دادهتحلیل 

تر نسبت به جوانان رضـایت بیشـتري از کیفیـت    مسن
هـاي  ویژگـی  محالت خود دارنـد همچنـین عـالوه بـر    

اجتماعی و ویژگی محـیط   -انیهاي روفیزیکی، ویژگی
 Shieh et( شده نیز در کیفیت محیط نقش داردساخته

al., 2011:129( .ــاایتو و در پژوهشــ ی کــه توســط بون
ــال   ــاران در س ــی     2003همک ــه بررس ــد ب ــام ش انج

هـاي کیفیـت محـیط مسـکونی و همبسـتگی       شاخص
 شهر رم پرداخته شد. طی ایـن پـژوهش  همسایگان در 

هـاي  لفـه نامـه و روش تحلیـل مؤ  با استفاده از پرسـش 
 شــاخص تعیــین کیفیــت مشــخص گردیــد 19اصــلی 

)Bonaiuto et al., 2003:49( .اللهی و سیف در پژوهش
  ) بـا عنـوان ارزشـیابی کیفیـت محـیط     2010فریادي (

ــدار، اســاس شــاخصزیســت شــهر تهــران بر هــاي پای
زیرگـروه (محـیط    12زیسـت در  هـاي محـیط  شاخص

، و امنیــت ، ایمنـی فــردي طبیعـی، بهداشــت و درمـان  
و  محیط اجتماعی، توزیـع خـدمات مراکـز، تسـهیالت    

ــرخــدمات شــهري ــریح، -، هن ــگ و تف مســکن،  فرهن
، آموزش، حمل و نقل و انـرژي) مطالعـه شـد    ياقتصاد

زیسـتی  دهد شـرایط کیفـی محـیط   نشان می که نتایج

تـا حـدودي    2006تـا   1996شهر تهران از سـال  کالن
 ,Seifollahi and Faryadi( بهتـــر شـــده اســـت

 شـده در شـهري  ي انجـام اهـ طی پژوهش .)2011:551
تعیـین   هـا بـراي  ایاالت متحده نیز از شاخص در بزرگ

کیفیت زندگی استفاده گردید و نتایج نشان داد تمایل 
 از بـاالتري  سطوح که مناطقی است افراد به زندگی در

 Peachزندگی در آنجـا وجـود دارد (   کیفیت و توسعه

and Petach, 2016: 1.(  
  شناسی تحقیقروش

شـهر   ،ایـن پـژوهش  در : مورد مطالعه معرفی منطقۀ
 بخـش  شـهرهاي  از کـه  مرکز اسـتان گلسـتان   گرگان
 10' ي ایران و در محـدوده  البرز ارتفاعات دامنۀ شمالی

 36◦ 58'تـا    36 ◦ 44'طول شرقی و  54 ◦ 45'تا  54 ◦
کیفیـت محـیط   عرض شمالی قرار دارد، بـراي بررسـی   

ین شـهر  . ا)1(شکل  مطالعه قرار گرفتمورد مسکونی 
مربع دارد و داراي آب و کیلومتر 1317 مساحتی حدود

هـاي   و مرطوب اسـت. بـه لحـاظ ویژگـی     هواي معتدل
ــود     ــوگرافی و وجـ ــت توپـ ــی، موقعیـ ــاص اقلیمـ خـ

هـا در پیونـد بـا ارتفاعـات،      هایی که بیشتر آن رودخانه
هــاي انبــوه و منــاظر  ع، جنگــلپوشــش گیــاهی متنــو

ز لحـاظ کیفیـت بصـري و ارزش    ارا ست، این شهر زیبا
ــایی ــرة زیب ــی در زم ــابع طبیع ــناختی و من ــی از  ش یک

و فـر  (سـاجدي  است دادهقرار  زیباترین شهرهاي کشور
کل شـهر  پرسشگري  محدودة ).1387:3، میرکاظمیان

ناحیـه   8که این محدوده بـه  گرگان را در بر گرفته است
کـل جمعیـت ایـن    ). 2بندي شده است (شـکل  تقسیم

آمـاري ایـران در سـال     طبق آمار سـامانۀ سـالنامۀ  شهر
  نفر است. 496,563، 1392

  
  مورد مطالعه منطقۀ: 1 شکل
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  مطالعاتی ةمحدود بنديناحیه :2 شکل

  
  تحقیقروش 

حسب هـدف کـاربردي و از لحـاظ     بر این پژوهش
نامه جهت تدوین پرسش. تحلیلی استروش، توصیفی 

اجـع  ابتدا مبانی نظري موضوع با توجه بـه منـابع و مر  
ــت   ــرار گرف ــورد بررســی ق ــه م ــا  ،ســپس .مربوط ر دب

هــا تعیــین و شــاخص، هــارفتن نتــایج پــژوهشگــنظر
ـ . مقدماتی تهیـه گردیـد   نامۀسشپر هـاي  ین روشاز ب

ـ  رغم زمـان علیاي نامهپرسش بــه سـبب    امـا ودن بـر ب
سـب  همچنـین ک  ،برتري در رفع ابهامات پاسخ دهنده

تن علت بـه فکـر واداشـ   بـه( نامهاطالعات کامل پرسش
اي مصـاحبه  ۀنامـ از روش پرسـش  )شـوندگان   مصاحبه

بـه منظـور بررسـی روایـی ابـزار       .اسـتفاده شده اسـت 
شده در اختیار چند نفـر از   نامۀ طراحیتحقیق، پرسش

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و در زمینه متخصصان
و اساتید دانشگاه علوم کشاورزي و منابع  زیستیمحیط

نامـه نیـز   پایـایی پرسـش  . طبیعی گرگان قـرار گرفـت  
مقــدار تعیــین گردید. 1الفــاي کرونبــاخبراســاس روش 
نامه است که پایایی درونی پرسش 75/0 عددي حاصل،

 نـوع مـورد اسـتفاده از    ۀنامـ پرسـش  دهـد. را نشان می
 5طیف  در قالببسته  باز وهایپرسشو شامل ترکیبی 
کم، کـم، متوسـط، زیـاد، خیلـی     خیلی لیکرتمقیاسی 

بـراي   5براي گویه خیلـی کـم و امتیـاز     1زیاد (امتیاز 
ایـن طیـف    کـه اییجـ از آن. تدوین شدگویه خیلی زیاد)

هـا، میـزان و شـدت اخـتالف     گیري تفاوتامکان اندازه
 هـاي شـاخص ها را فراهم کرده بـراي ارزیـابی   خصیصه

                                                             
1. Cronbach's alpha 

معـرب  (این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت مورد نظر 
ــراي مشخصــکردن حجــم  ).1394:288و همکــاران،  ب

، اسـاس براین دگردیـ از روش کـوکران اسـتفاده   نمونـه 
نفر از شهروندان ساکن  400 جامعۀ آماري این پژوهش

نامـه بـه صـورت    . توزیـع پرسـش  شدتعیین در گرگان 
گیري تصـادفی  نمونهو از روش حضوري صورت گرفت 

اطالعـات  سـپس  ،گردید(در دسـترس) اسـتفاده    ساده
 افـزار  نـرم  هـا بـا کمـک   نامـه از پرسـش  دست آمـده  به

SPSS20    هـر  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفـت. بـراي
ي آن هـا وزن )5-1( مقیاسـی  5ات طیـف  امتیازیک از 

اختصاص داده  )1/0-3/0-5/0-8/0-1(ترتیب شامل  به
  .شد

ه در دو بخش شامل: بخـش  نامپرسش هايپرسش
ــش ــاياول پرس ــنس،    ه ــن، ج ــورد س ــومی در م عم

هـل و بخـش   أتحصیالت، درآمد، شغل، بومی بودن و ت
در دوم در مورد کیفیت محـل سـکونت تهیـه گردیـد.     

 زمینۀ شده درهاي تعیینلفهها و مؤشاخص )2( جدول
مطالعـاتی   سکونت شهروندان در منطقـۀ یفیت محل ک

هـا و  آورده شده است. جهت دستیابی به ایـن شـاخص  
منبع داخلی و خـارجی   47نامه ها و تهیه پرسشلفهمؤ

که در  دبندي جدید جمع شبررسی شد و در یک قالب
  .شاخص گردید 24لفه و مؤ 3نهایت منتج به انتخاب 
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 ثر بر ارزیابی کیفیت مناطق مسکونیهاي مؤانواع شاخص : 2جدول 
  هاشاخص  هاي کیفیت نواحیلفهمؤ

آلودگی صوتی، آلودگی محیطی، مناظر ناحیه، آب و هواي ناحیه، سطح فضاي سبز   شناختیبوم
  ناحیه

  اقتصادي

ها، قیمت زمین/ اجاره، دسترسی به اماکن تفریحی، تعداد و تراکم ساختمان
مرکز شهر، دسترسی به حمل و نقل، دسترسی به رستوران، دسترسی دسترسی به 

، دسترسی به ، سطح درآمد ساکنین، سطح تحصیالت افرادبه بقالی و سوپرمارکت
  محل کار

  اجتماعی

احساس امنیت، مشارکت مردم در امور، قدمت (شهرت و اعتبار) محله، انطباق 
(مهدکودك، دبستان، راهنمایی و قومیتی ساکن در محله، دسترسی به مدرسه 

دبیرستان)، دسترسی به مراکز بهداشتی، دسترسی به فضاي سبز/ پارك، دسترسی 
  ، روابط اجتماعیبه اماکن فرهنگی و مذهبی (سینما، ورزشی، مسجد)

  منبع: نگارندگان
  

از رابطه  ناحیهترین با کیفیتتعیین  به منظور محاسبۀ
  .)1390:35(مسعودي،  گردید) استفاده 1(

푋   :            1رابطه  = ∑[(푊 ∗ 푛 ) ∗ (푊 ∗ 푅)]  
X از نظر کیفیـت شـرایط محـل     شاخص: ارجحیت هر

: وزن تعیین شـده بـراي تعـداد افـراد، کـه      Wi سکونت
 شـود. ) استفاده می2( براي به دست آوردن آن از رابطه

Rرتبه :،WRبراي هر رتبـه شده : وزن تعیین ،ni  تعـداد :
  اند.داده ناحیهبه کیفیت هر  iافرادي که رتبه

푊      :                            2رابطه  =  
nminحداقل افرادي که رتبه :i      ناحیـه بـه کیفیـت هـر 
) بـه شـکل   3( نهایی رابطۀ، : تعداد کل افرادN اند.داده

  .زیر قابل بیان است
X   :   3رابطه  =  ∑ ∗ 푛 ) ∗ (푊 ∗ 푅)  
از  ناحیـه اساس، میانگین امتیازي که هر  همین بر

کسب کرده بـود، بـه روي نمـودار بـرده      نظرشهروندان
بـاال بـودن   ناحیهشد. بـاال بـودن میـانگین امتیـاز هـر      

  .دهدرا نشان میناحیهآن زندگی  کیفیت
نـدي شـهر   بپس از تعیین کیفیت هـر ناحیـه زون  

. بـه  شـده انجـام گرفـت   گرگان براساس نتـایج حاصـل  
هاي حاصـل شـده از   بندي شهري ابتدا دادهمنظور زون

یابی تیسن بـه نقشـه تبـدیل شـد و     طریق روش درون
د. ایـن  بندي گردیبخش طبقه 4سپس شهر گرگان به 

بنـدي کـارکردي تعیـین شـده     بندي فراي طبقـه طبقه
ي بـود کـه   هاي مرتبط از جمله شهردارتوسط سازمان

براي نخستین بار شهر گرگان را از نظر کیفی و سـطح  
  بندي نمود.  رفاه ساکنان زون

  
  ي تحقیقهایافته

کمـی نمـودن مـدل تجربـی      براي در این پژوهش  
ــا، از روش داده ش و تجزیــــه و تحلیــــلپــــژوه هــ
کـه بیـان گردیـد؛    طور. همانسازي استفاده شد مقیاس
اي ینهگز 5 فطیزي در این پژوهش براساس اسمقیاس

 ةدهندنشان 1 ازکه امتیطوريلیکرت صورت گرفت. به
از  کیـ  ن در مـورد هـر  اکمترین میزان رضـایت سـاکن  

ن زابیشـترین میـ   ةدهنـ دنشـان  5 ازو امتیـ  هـا پرسش
عنـوان میانـه نظـري     به 3ترتیب عدد  تاست. بدینرضای
میـانگین امتیـاز    ۀبـراي مقایسـ  ..شـد  ها انتخـاب پاسخ

مـذکور  ) 2(شـکل   ناحیـه  8 کیفیت محیط سکونت در
 8هـادر ایـن   ، ابتدا نرمال بودن توزیـع داده گرگانشهر 

ــراگردیــدبررســی  ناحیــه منظــور از آزمــون  ي ایــن. ب
 بـر  .اسـتفاده شـد   1اسمیرنوف-اي کولموگروفتکنمونه

آوري شـده در  هاي جمـع نتایج این آزمون، داده اساس
د. با توجه بـه  نکنازتوزیع نرمال پیروي می، ناحیه 8هر 

انه گهشتهاي مناطق  گروهها در نرمال بودن توزیعداده
 از تحلیـل واریـانس یـک   براي مقایسه میـانگین امتیـاز  

نتـایج حاصـل از آن را    3و جـدول شـد  استفاده  2طرفه

                                                             
1. One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
2. One Way Anova  
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دار بـین کیفیـت   دهد. براي بیان تفاوت معنینشان می
  دارد.فرض وجود  2گانه نواحی هشت

  .فرض صفر: میانگین در سه گروه با هم برابر است
ها با دیگـري   قابل: حداقل میانگین یکی از گروهفرض م

  .فرق دارد
 )p<0.50( در ستون آخـر عـدد  3با توجه به جدول 

شود و اختالف بین دهد که فرض صفر رد میمی اننش
امـا بـا ایـن آزمـون      ،دوجـود دار  ناحیـه  8میانگین در 

در کـدام منـاطق و بـه     کـه میـانگین  ت مشخص نیسـ 
 تفـاوت  بـه منظـور بررسـی    .صورت متفـاوت اسـت   چه

هـا  شاخص هریک ازاز کیفیت شهروندان  منديرضایت
آمده از تجزیه   دستبهنتایج  استفاده گردید. 1 رابطۀاز 

ورده آ 6تـا   4 هـاي پـژوهش در جـداول   و تحلیل یافته
نامـه  پرسـش   400نتایج حاصل از بررسـی  است.  شده

آشـکار سـاخت کــه   در نـواحی مختلــف   شـده  تکمیـل 
 5و ناحیـه   34/886 با کسب امتیاز 3ناحیه کلی طور به

ترین عنوان مطلوب ترتیب بهبه 45/540 با کسب امتیاز
(جـدول   هستند مردمترین ناحیه از دیدگاه و نامطلوب

دسترسی مناسب به حمـل  رسد شاخص به نظر می .)7

هـاي آن ناحیـه و   کـم سـاختمان  ونقل، تراکم و تعـداد  
 3 نزدیکی به مرکـز شـهر در افـزایش مطلوبـت ناحیـه     

ثیر زیـادي داشـته اسـت زیـرا ارزش اختصـاص داده      تأ
ها دارد. در آن تفاوت چشمگیري با سایر ناحیه شده به
دسترسـی بـه مدرسـه و    بیشترین نارضایتی از  5ناحیه 

مراکز بهداشتی و عدم ارتباط اجتماعی مناسبمشـخص  
ناب ویس اي در پژوهشچنین نتیجه مشابۀاست. شده 

ـ ) در بافت فرسوده نشان 1397اقدم (و بابایی دسـت  هب
دهـد روابـط اجتمـاعی نقـش بسـزایی در      میآمده که 

ــیط  ــدگی در مح ــت زن ــده دارد   کیفی ــر عه ــهري ب ش
  ).1: 1397 اقدم،ناب و بابایی (ویس

دهـد ناحیـه   نشان مینیز تحلیل شاخص اجتماعی 
نواحی از برتري در مقایسه با سایر  45/316 با امتیاز 3

بـا توجـه بـه نتـایج،     همچنـین  ؛ اسـت  نسبی برخوردار
ــه   ــاز 3شــاخص اقتصــادي در ناحی ــا امتی در  5/420 ب

در ایــن بــین اســت.  بیشــترمقایســه بــا ســایر نــواحی 
ــاز 2شــناختی ناحیــه مبوهــایشــاخص ــا کســب امتی  ب

در مقایسه با دیگـر نـواحی برتـري نسـبی را      81/249
  .)3 شکل( کسب نموده است

  
  گرگانمختلف شهر نواحی مقایسه کیفیت محیط سکونت در  -طرفهنتایج تحلیل واریانس یک :3جدول 

  .F  Sig  میانگین مربعات  df  مجموع مربعات  
  0,000  781/5  662/0  7  637/4  بین گروهها
      115/0  395  255/45  درون گروهها

        402  891/49  کل
  

  شناختیبوم هايشاخص کمی گذاريارزش: 4جدول 

  
  
  
  

مولفه
  امتیاز  

  هاشاخص
  ناحیه

1  
  ناحیه

2  
 ناحیه

3  
  ناحیه

4  
 ناحیه

5  
  ناحیه

6  
 ناحیه

7  
 ناحیه

8  

بوم
شناختی

  

  76/32  44/31  35/27  06/3 58/14  01/17  99/52  42/32  آلودگی صوتی
  67/35  02/34  25/32  89/20  53/16  84/29  6/59  08/41  آلودگی محیطی

  27/5  34/10  09/8  59/14  2/15  95/10  56/66  19/7  اندازچشم
  11/34  7/38  78/40  63/38  66/38  02/44  82/65  17/42  آب و هوا
  99/28  22/11  37/13  97/19  82/8  33/14  51/14  81/13  سبزسطح فضاي
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  اجتماعی هايشاخص گذاري کمیارزش :5جدول 
مولفه

  امتیاز  
  هاشاخص

  ناحیه
1  

  ناحیه
2  

  ناحیه
3  

  ناحیه
4  

  ناحیه
5  

  ناحیه
6  

  ناحیه
7  

  ناحیه
8  

اجتماعی
  

  73/48  17/42  35/26  58/37  07/28  17/36  44/60  06/32  احساس امنیت
  21/67  54/21  29  11/11  82/19  09/12  41/10  98/20  مشارکت مردم در امور

  42/43  36/28  14/12  16/41  64/28  3/66  8/24  07/29  قدمت محله
  68/20  22/10  13/7  61/6  18/6  92/17  19/7  8/11  انطباق قومیتی ساکنین

  51/31  31/35  76/20  4/3  7/22  93/41  05/20  4/38  دسترسی به مدرسه
  99/28  22/11  37/13  97/19  82/8  33/14  51/14  81/13  دسترسی به فضاي سبز/ پارك

  19/12  99/6  63/6  58/19  51/5  4/20  36/12  59/9  دسترسی به اماکن فرهنگی و مذهبی
  51/24  29/56  18/10  37/7  62/20  9/43  1/29  47/39  دسترسی به مراکز بهداشتی

  04/45  44/32  38/38  8/2  59/41  53/21  36/33  15/33  روابط اجتماعی
  37/25  98/26  74/27  79/29  24/17  88/41  28/33  44/51  به محل سکونت خود احساس تعلق

  
 هاي اقتصاديشاخصگذاري کمی ارزش :6جدول 

مولفه
  امتیاز  

  هاشاخص
  ناحیه

1  
  ناحیه

2  
  ناحیه

3  
  ناحیه

4  
  ناحیه

5  
  ناحیه

6  
  ناحیه

7  
  ناحیه

8  

اقتصادي
  

  27/38  89/23  09/32  53/17 45/37  15/47  29/30  66/37  هاتعداد و تراکم ساختمان
  19/43  68/18  98/39  16/29  54/37  34/43  22/59  87/42  قیمت زمین/ اجاره

  89/12  94/9  71/16  15/14  12/13  69/11  97/4  49/13  دسترسی به اماکن تفریحی
  78/56  52/39  63/36  45/62  24/26  34/91  58/8  46/57  دسترسی به مرکز شهر
  06/32  04/28  42/30  04/36  57/25  4/77  93/26  63/55  دسترسی به حمل و نقل
  42/42  02/26  01/12  08/20  06/12  3/42  65/13  28/29  دسترسی به رستوران

  55/88  46/97  81/70  15/45  17/86  73/73  11/51  66/49  دسترسی به بقالی و سوپرمارکت
  88/17  23/17  9/12  2/16  62/18  61/17  83/16  63/18  سطح درآمد ساکنین

  88/17  61/30  48/32  36/27  74/27  69/25  64/19  74/27  تحصیالت افراد سطح
  

  هاشاخصبا توجه به وزن  نواحیبندي رتبه :7 جدول
  رتبه  (مجموع امتیازات سه مولفه) میزان امتیاز  رتبه بندي نواحی

  4  12/766  1ناحیه 
  2  87/788  2ناحیه 
  1  34/886  3ناحیه 
  7  82/582  4ناحیه 
  8  45/540  5ناحیه 
  6  36/608  6ناحیه 
  5  51/688  7ناحیه 
  3  61/772  8ناحیه 
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  مورد مطالعه نواحیهاي تأثیرگذار در کیفیت بندي شاخصرتبه نمودار: 3شکل 

 

  
) دسترسی 5ي ناحیه، )آب و هوا4) آلودگی محیطی، 3)آلودگی صوتی2، )دسترسی به بقالی و سوپرمارکت1معیارها هاي تیسن: نقشه4شکل 

)قیمت زمین، 11) دسترسی به حمل و نقل 10) دسترسی به مدرسه، 9انداز، )چشم8)احساس امنیت، 7) انطباق قومیتی6بهفضاي سبز 
)دسترسی به رستوران، 16) دسترسی به مراکز بهداشتی، 15)دسترسی به مرکز شهر، 14)دسترسی به اماکن مذهبی و فرهنگی، 13)قدمت، 12
) دسترسی به 22ها، )تراکم و تعداد ساختمان21) مشارکت مردم در امور، 20) روابط اجتماعی، 19)دسترسی به محل کار، 18)سطح درآمد، 17

  )سطح فضاي سبز24)سطح تحصیالت، 23راکز تفریحی/پارك، م

ص ها
شاخ

از 
متی

ا

نواحی
شاخص اجتماعی شاخص اقتصادي شاخص بوم شناختی

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 2

2 2 2 2
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ــا   پــس از گــردآوري مقــادیر کیفــی هــر منطقــه ب
تیسن هر یـک از معیارهـا    نقشۀ نامهاستفاده از پرسش

گانـۀ تعریـف   هاي سـه لفهبراساس مؤتهیه و  )4(شکل 
در کدیگر ادغـام گردیـد و   لفه با یشده معیارهاي هر مؤ

نهـایی حاصـل از معیارهـاي تعیـین      نهایت سه نقشـۀ 
بخـش   4در  براساس الگـوي شکسـت طبیعـی    کیفیت

ــدي شــد.  زون ــن زون5شــکل (بن هــا را نشــان  ) ای

دهد.هر طبقه بیـانگر کیفیـت محـل در آن منطقـه      می
هــا نیــز در گــذاري زونارزش همچنــین، نحــوة اســت.

) آورده شده است. همانطور که شـکل نشـان   8جدول (
) شـامل  1هـاي بـا کیفیـت عـالی (زون     دهد ناحیهمی

ــواحی  ــه   8، 2، 3ن ــتند و ناحی ــازل 5و  4هس ــرین ن ت
  ) را به خود اختصاص داده است.4کیفیت (زون 

  

  
  اساس کیفیتبندي محدودة مطالعاتی بر زون : نقشۀ5 شکل

  
  هابندي زونگذاري و طبقه: ارزش8جدول

  طبقات کیفی  امتیاز  زون
  کیفیت عالی  225- 255  1 زون
  کیفیت خوب  200- 225  2 زون
  کیفیت متوسط  175- 200  3 زون
  کیفیت کم  0- 175  4 زون

  
  هاو پیشنهاد گیرينتیجه

ــ  ی اي کلــهــیویژگــ ةدهنــدنادگی نشــکیفیـت زن
تواند یاجتماعی و اقتصادي و محیطی مناطق است و م

 زيریـ برنامـه مند براي نظارت بر عنوان ابزاري قدرت به
 پـژوهش  ازدف لـذا هـ   ،بــه کـار رود   یاجتماع ۀتوسع

ـ   منظـور اسـت کـه    دین کیفیت زندگی و کـاربرد آن، ب
کیفیـت مطلـوب را   ازنـدگی ب  دي ازمنـ همردم توان بهر

ــند  ــته باش ــایت .داش ــدرض ــه  من ــدگی در محل ي از زن
ز جمله کیفیت دیگر ا هايا موضوعه بموضوعی است ک

از آنجـا کـه یکـی از اهـداف     . تمحیطی در ارتباط اسـ 
منــدي ریــزان شــهري بــاالبردن میــزان رضــایتبرنامــه

نیـل بـه   ساکنان از محیط زندگی آنان است، باید براي 
ت زنـدگی  کیفیـ  دف بـه ارتقـاي ابعـاد مختلـف   این ه

 شـده  هـاي شناسـایی  لفـه شهروندان در قالب بهبود مؤ
هـاي کیفیـت محیطـی    بنـابراین، شـاخص   .ردتوجه کـ 

محله یک مختلف در  هايمعرف ابعاد و ویژگی عنوان  به
مندي ساکنان از محیط کالبـدي و  براي بررسی رضایت
  قرار گیرند.استفاده مورد توانند اجتماعی محله می
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هاي سکونتی تحلیل و ارزیابی شرایط کیفی محیط
رویکـردي  هاي تجربی، هاي کمی و مدلبه واسطهروش

شناسـایی سـطح کلـی کیفیـت      است که امروزه بـراي 
بـه  یـابی  دسـت  رود. در ایـن میـان،  محیط به کار مـی 

ـ    اي کـه مبنـ  ل اعتمادنتایجی نزدیک بـه واقعیـت و قاب
 ونگیـري پیرامـ  ازي و تصـمیم سـ زي، تصـمیم ریبرنامه

دي و غیرکالبـدي در  کالبـ  ۀاي اقدام و مداخلـ اهکارهر
مشروط بـه کـاربرد آن    گیرد؛ رارکونی قمس هايمحیط

ت کـه  سنجش کیفیت محیط اسـ  ته از رویکردهايدس
در مورد وجـوه مختلـف    اکنانهاي س بر ارزیابی دیدگاه

ایـن   در نظرگرفتن . بااستمحیط سکونتی آنان استوار 
کیفیـت محـیط    نجشبراي س پژوهش این واقعیت، در

 منـدي بـه  رضـایت  رداز رویکـ  گرگـان هر سکونت در ش
  .استفاده شده است» مخاطب محور«رهیافتی عنوان 

گانـه  نواحی هشـت ت زندگی در در این مقاله کیفی
هـاي اجتمـاعی،   رفتن شـاخص ا در نظر گب گرگانشهر 

 ۀقـرار گرفـت. جامعـ   اقتصادي، محیطی مورد بررسـی  
در نظـر گرفتـه   گرگانـ ن شـهر  ااکناز س نفر 400اري آم

ها به بررسی تفاوت ابتدا با تعیین نرمال بودن داده. شد
بـا  موجود بین کیفیت نـواحی مختلـف پرداختـه شـد     

نتـایج آزمــون تجزیـه واریـانس یـک طرفــه      توجـه بـه  
)ANOVA( نیز فرض صفر  ) دار تفـاوت معنـی  رد شـد

به آن معنـی اسـت کـه میـزان     )) و این p<0.50است (
هـاي مختلـف در نـواحی    هـاي شـاخص  لفـه کیفیت مؤ

ایـن تفـاوت    ،سپس .مختلف شهر گرگان متفاوت است
منــدي شــهروندان را بــا اســتفاده از کیفیـت و رضــایت 

  محاسبه گردید. 1 روابط
ــ ــاطق  طبیقــیت مقایســه از حاصــل جیانت ــین من ب

توجه بـه   این مهم است که ، بیانگرگرگانمختلف شهر 
 ، بـا امتیـاز  3ناحیـه  هروندان، اهـالی  ذهنـی شـ  تصویر 

ــ  34/886 ــه س ــبت ب ــواحیایر نس ــ ن ــیط  هر، ازش مح
 امتیـاز  بـا  2ناحیه شان رضایت بیشتري دارند. سکونت

 5ناحیـه   و در نهایت، ار داردبعدي قر ۀر رتبد 87/788
جـاي گرفتـه    آخـر  ةرد در 45/540 با کمترین امتیـاز 

اي مختلــف دخیــل در هــلفــهؤهروندان از مو شــ اســت
کیفیت محـیط سـکونت ایـن محلـه رضـایت چنـدانی       

 هـاي شـاخص همچنـین مشـخص گردیـد کـه      ؛ندارند

ــادي ــی اقتصـ ــ  بررسـ ــترین تـ ــده بیشـ در أثیر را شـ
-اجتمـاعی و بـوم   هـاي  شـاخص تند. دي داشمن ایترض

منـدي  در سـطوح بعـدي رضـایت   ترتیـب   بـه شناختی 
  اند.شهروندان واقع شده

کیفیت محیط سـکونت   در این پژوهش به سنجش
ن پرداخته شـد.  کید بر تصویر ذهنی شهرونداأبا تشهری

هــاي اثرگــذار شــامل شــاخصابــزار ســنجش کیفیــت 
کـارگیري  هاجتماعی و اکولوژیکی بود که با ب-اقتصادي

بـا   گیري شد که نتایج ایـن پـژوهش  نامه اندازهپرسش
نـژاد و  نتایج مطالعه مشابه صورت گرفته توسط حسنی

آبـاد اسـتان فـارس    ) در شـهر حـاجی  1395همکاران (
ــت نشــانگر اولویــت شــاخص هــاي اقتصــادي در کیفی

  زیست شهري است.  محیط
و مطالعـات طبیبیـان و    مقایسه نتایج این پژوهش

بـدین   هـر دو پـژوهش   دهد) نشان می1380فریادي (
 مدل ارزیـابی کیفیـت محـیط    اند کهنتیجه دست یافته

گـذار بـر   شهري با استفاده از عوامل اصلی تأثیرزیست 
توانـد درك نسـبتا   مـی زیسـت شـهري   کیفیت محـیط 

گرچـه تعـداد    را ارائه نمایـد،  ی از کیفیت شهرهاجامع
که این افزایش مسـلما  د تواند افزایش یاباین عوامل می

تـر و نزدیکتـر بـه    تواند منجر به کسب نتایج دقیـق می
و وجـود  . البته این مهم نیازمند دسترسـی واقعیت گردد

چنین اطالعات به روز شده و تکرار این مـدل ارزیـابی   
ــایج مط   ــت. نت ــانی مشــخص اس ــاطع زم ــات در مق الع

) در زمینه ارزیابی کیفیت 2010اللهی و فریادي ( سیف
 زیست شهري تهران نشان داد که معیار بهداشتمحیط
بـاالترین و کمتـرین   و معیار امنیـت بـه ترتیـب     فردي

در انـد.  را در شهر تهران به خود اختصاص داده کیفیت
 شـاخص ترین دهد مهماین پژوهش نیز نتایج نشان می

محیط بـراي سـکونت احسـاس    مورد نظر مردم در یک 
و این نتایج بیانگر این امر است که در یک امنیت است 

محیط مسکونی افراد خواهـان امنیـت مکـان هسـتند.     
همچنین نتایج مطالعـات عمـوزاد خلیلـی و همکـاران     

بعـد اقتصـادي تاثیرگـذارترین    ) نشان داد کـه  1398(
سـتاهاي مـورد   عامل کیفیت زنـدگی بـر امنیـت در رو   

 ،(عمـوزاد خلیلـی و همکـاران    ها بوده اسـت عه آنمطال
1398 :1(.  
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انجـام  بر اساس کیفیـت  بندي شهري زون پایاندر 
ها در سـمت  که نتایج نشان داد بهترین محدوده گرفت

اي نیز در مرکـز شـهر واقـع    جنوب، جنوب غرب و لکه
ترین کیفیـت نیـز در محـدودة غـرب     شده است و نازل

مطالعاتی واقـع گردیـده اسـت. شهرنشـینی و      محدودة
صـور متفـاوت   بندي شـهرها بـه  تمدن مدرن باعث زون

، بنــديزوناز هــدف در ایــن پــژوهش  گردیــده اســت.
کیفـــی محـــیط شـــهري بـــر مبنـــاي تعیینمنـــاطق 

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی و اکولوژیـک بــوده      شـاخص 
  است.

یـووان و همکـاران   نتایج بررسـی پـژوهش جینـگ   
ــان2012( ــا آنداد  ) نش ــتفاده از زون ه ــا اس ــديب  ،بن

ــه زون  ــهري را ب ــاطق ش ــردي من ــاي عملک ــیم ه تقس
همچنــین  .)Jing Yuan et al., 2012:3انـد (  نمـوده 

 بادامــدورجبنــدي شــهري گــامبودرج و دســتاورد زون
ایجــاد شــش زون کــارکردي (مســکونی، زون  )2010(

شــهري، زون  هــاي حومــۀتجــاري، زون صــنعتی، زون
هاي باز) در محیط شـهري  استفاده ترکیبی و زون فضا

ــود  در ).Gombodorj and Badamdorj, 2010:5( ب
بندي کیفیت نواحی که در این پژوهش نتایج زونحالی

  مختلف را مشخص نمود.
فضـاهاي شـهري    ۀکه توسع با توجه به این مسئله

ایـن  انجـام  ناپـذیر اسـت، لـزوم     درآینده امري اجتناب
هــاي جهــت شناسـایی حــداقل مطلوبیــت  هــاپـژوهش 

و همچنـین تعیـین نـواحی کـم     ن هر محـدوده  کناسا
گیـري جهـت   ریزي و تصـمیم در راستاي برنامهکیفیت 

 هـا و افـزایش تسـهیالت رفـاهی    برنامـه ی کردن اجرای
ریزان شهري براي دست یافتن به بهبود و توسط برنامه

 از .وري اسـت امـري ضـر  ، ارتقاي کیفیت زندگی افـراد 
تـوان بـه   می مله پیشنهادهاي حاصل از این پژوهشج

  موارد زیر اشاره نمود:
 توسعۀهاي ریزياستفاده از نتایج پژوهش در برنامه 

  شهري.
 شـده در وضـعیت   هاي مـؤثر تعیـین  بهبود شاخص

 وضعیت زندگی مردم. ءکیفی نواحی جهت ارتقا
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