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  چکیده
 رضایت فرد از زندگی است که از ابعاد مختلف شکل کیفیت زندگی به عنوان مفهومی براي نشان دادن میزان

محالت واقع باشد. آن میهاي ترین مؤلفهاز مهممحیطی محالت  -گرفته که متغیرهاي رضایت از کیفیت کالبدي
بر حسب زمان خـود طراحـی   غالباً  شکل یافته کهشهر اردبیل به فراخور فضاي کالبدي  در هستۀ اولیه و مرکزي

 ساکنانرضایتی تی و یا کمهاي نارضای، زمینهساکناندر پاسخ به نیازهاي ایجاد شدة جدید نی آن اناتوو  شده بود
پایـداري  تـأثیر  رو پژوهش حاضر به بررسـی  را به وجود آورده است. از اینشان از محیط شهري و کیفیت زندگی

سـهم  در ادامـه  نـین  و همچ پرداختـه  کیفیـت زنـدگی  مجمـوع  محیطی محالت شهري بـر رضـایت از    -کالبدي
فـردي و  سـالمت  محیطـی، اجتمـاعی، اقتصـادي،     -کیفیـت زنـدگی (کالبـدي    هـاي مؤلفـه اثرگذاري هر یک از 

محـالت   ساکنانبراي این منظور تعیین خواهد کرد.  ساکنانکیفیت زندگی را از نگاه محیطی) بر مجموعۀ  زیست
قاپو، سرچشمه و پیرعبـدالملک)  شهر اردبیل (شامل محلۀ اوچدکان، طوي، گازران، عالی اولیه و مرکزيگانۀ شش

اي و از لحـاظ  د گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کـاربردي و توسـعه  نمورد بررسی و مطالعه قرار خواه
عـه بـر اسـاس    هاي میدانی است. حجم نمونـۀ مـورد مطال  تحلیلی به همراه کاوش -روش انجام پژوهش، توصیفی

از روش پرسشنامه ي تعیین نمونههااي برنفـر بـرآورد شـده کـه      384 و براي کل شـهر اردبیـل،   فرمول کوکران
هـاي گردآمـده بـا    کـه داده نامـه اسـت   شده گردید. ابزار گردآوري دادها، پرسـ ستفااي اچند مرحلهي خوشهبند

مار توصیفی و آمار هاي آبراي این منظور از تحلیل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. SPSSاستفاده از نرم افزار 
محیطـی،   -دهد، به ازاي یک واحد تغییر در مؤلفۀ کالبدينشان میپژوهش استفاده شده است. نتایج استنباطی 

 -هـاي رضـایت از بعـد کالبـدي    یابـد و از ایـن رو شـاخص   واحد تغییر می 351/0رضایتمندي از کیفیت زندگی 
 باشد.ترین و اثرگذارترین بعد نسبت به سایر ابعاد میهممحیطی کیفیت زندگی م

  
  .، محالت شهري، شهر اردبیلساکنانمحیطی، رضایتمندي  - هاي کالبديکیفیت زندگی، مؤلفه هاي کلیدي:واژه

  
  مقدمه

عنوان مفهومی بـراي نشـان دادن    کیفیت زندگی به
میزان رضایت فرد از زندگی و به عبارتی معیاري بـراي  

هـا از ابعـاد   رضایت و عدم رضایت افراد و گـروه تعیین 
هاي مربـوط بـه کیفیـت    در بحث مختلف زندگی است.

زندگی، تنها زیستن مهم نیست، بلکه کیفیـت آن نیـز   

                                                             
  J.mohammadi@geo.ui.ac.irنویسنده مسئول: *

بـه   شـهر  ).Pacione, 2003: 19داراي اهمیـت اسـت (  
اساســی در ایجــاد  عنــوان بســتر زیســت بشــر، نقــش 

ة دهنـد و در واقـع شـکل   تهمندي داشـ تاحساس رضـای 
کیفیـت زنـدگی    کننـدة سبک زندگی انسـان و تعیـین  

مطـابق آمارهـاي موجـود، نزدیـک بـه      رو از ایناوست. 
باشـند و انتظـار   نیمی از مردم جهان، ساکن شهرها می

ــزایش آن در دهــه  ــز وجــود دارد   اف ــاي آینــده نی  ه
)Royuela and Surinach, 2004: 549- 572( در .
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از تالش مـردم   توان ناشیحالت کلی این موضوع را می
براي ارضاي نیازهـاي خـود و وجـود امکانـات مناسـب      
زندگی شهري و در یک کالم کیفیت زندگی در شهرها 

 .)Murgs and Klobucnik, 2018: 184-185( دانسـت 
لذا رونـد شـتابان شهرنشـینی در کشـورهاي در حـال      

هـاي عینـی   توسعه نیز با تـأثیر صـرف بـر روي جنبـه    
نـگ جهـانی   هاي پس از جالتوسعه (رشد) بویژه در س

توسعه را مقدور نسـاخت بلکـه    تنها دستیابی بهدوم، نه
هاي کیفیت عینی و ذهنی شهرهاي جهان نابسامانیبر 

ها، فقر گسترده، تخریـب  سوم افزود. بروز انواع نابرابري
زیست، سوء تغذیـه، توسـعۀ نـاموزون شـهر و ...     محیط

ــی   ــدامات م ــن اق ــوء ای ــار س ــا بخشــی از آث ــد تنه باش
  ).142-141: 1395پاریزي، (میمندي

متغیرهـاي   بسیاري از محققـان، ساس مطالعات بر ا
بیشـترین  محـالت   محیطی -کالبدي کیفیت رضایت از

تأثیر را بر باال رفتن کیفیت زندگی در محالت شـهري  
 ,Richards et al., 2007; 375-388; Omar( داراسـت 

: 1391موسوي و بـاقري کشـکولی،      ;94-102 :2009
حبیبـی و  ؛ 166: 1395نـژاد و همکـاران،   حسنی؛ 112

توان گفـت  ). بر همین اساس می121: 1395همکاران 
و رضـایت از آن نیـز بعنـوان     محیطـی هـاي  سنجهکه 

تـرین شـاخص آن   و بلکه مهـم جزئی از کیفیت زندگی 
موسـوي و   ؛Kemp et al., 2003: 12-15( باشـد مـی 

عــدم  از ســوي دیگــر .)101: 1391بــاقري کشــکولی، 
شناسـایی عوامـل مـؤثر بـر کیفیـت زنـدگی مـردم در        
قلمروهاي گونـاگون بشـري، نـه تنهـا پیامـدهاي غیـر       
منتظره و ناگواري را به دنبال خواهد داشـت، بلکـه بـا    
کاهش میزان رضـایتمندي از زنـدگی در میـان افـراد،     

و توانمنـد خـود را نیـز در    جامعه، نیروي انسانی مولـد  
  .هد دادطول زمان از دست خوا

اي ریزان و طراحان شهري امروزه توجه ویـژه برنامه
شناسانۀ رفتارهاي انسـان دارنـد، زیـرا    به شناخت روان

کــه انســان در آن واقــع  یمحیطــاینگونــه رفتارهــا بــا 
. در )Das, 2008: 299( ارتباط تنگانگی دارد است، شده

فضایی انسـان در دیـدگاه طراحـی شـهري،     واقع رفتار 
مفهومی است که رابطۀ میـان محـیط سـاخته شـده و     

کـه در   کنـد  هـاي سـاکن در آن را توصـیف مـی    انسان

 گیري متأثر از کیفیت زندگی اوسـت؛ اي از شکلمرحله
، »خـوب «کیفیـت زنـدگی و رفتـار فضـایی     از یک سو 

شاخص طراحی و محیط شهري موفق است، در حـالی  
توانـد  مـی » بـد «یـت زنـدگی و رفتـار فضـایی     که کیف

شاخص ضایع شدن منابع و دلیـل نارضـایتی سـاکنان    
 1). داس23: 1397پــور و همکــاران،   باشــد (رســول  

)، نیز کیفیت زندگی را خوبی یـا بـدي شـرایط    2008(
و  دانـد کنند، مـی مردم و محیطی که در آن زندگی می

 بر این عقیده اسـت کـه کیفیـت زنـدگی بـه رفـاه یـا       
کننـد،  بدبختی مردم در محیطی که در آن زندگی مـی 

؛ و از سوي دیگـر  )Das, 2008: 299-300( بستگی دارد
(بعنـوان   سـاکنان نظـر  ریزي متمرکـز بـه دور از    برنامه

گیـري  ، شـکل )یافتـه شـکل مظروفی براي ظرف محیط 
ــد در فراینــد ظهــور عصــر ارتباطــات و   نیازهــاي جدی

نیاز شـهروندان  با شدن و لزوم تغییرات متناسب جهانی
حضور مستمر ، محالت همگام با عصر کنونی در محیط
 و ... شـهر و محیط در فضاي کالبدي  ساکنانو پیوستۀ 

ی است کـه اهمیـت توجـه بـه     و مسائل بخشی از موارد
پایــداري محــیط زنــدگی (بعنــوان بخشــی از کیفیــت  

  کند.روشن میزندگی) را حداقل در زمینۀ کالبدي 
هـاي   باید توجه داشـت کـه بسـیاري از ناهنجـاري    

رفتـاري در جوامــع مختلـف شــهري، ماننـد خشــونت،    
پرخاشگري، تجاوز به حقوق دیگـران و رعایـت نکـردن    

هـاي تـاریخی، فرهنگـی و     قانون، ضمن داشـتن ریشـه  
اقتصادي در کیفیت زنـدگی، از احساسـات مـرتعش از    

سـایش و آرامـش   فضاي زندگی مثل احساس امنیت، آ
پـذیرد (محمـدي و همکـاران،    خاطر آنان نیز تأثیر می

ــنتی بیشــتر  22: 1395 ــه و س ــهري اولی ). محــالت ش
شهرها به فراخور سابقه و فضاي کالبـدي ایجـاد شـدة    
ــودن فراینــد تغییــرات   غالبــاً ســنتی خــود، طــوالنی ب

محیطی در این نوع از محالت و عدم توانـایی   -کالبدي
به نیازهاي ایجـاد شـدة جدیـد     محیط سنتی در پاسخ

هـاي نارضـایتی و یـا    در عصـر کنـونی، زمینـه    ساکنان
رضایتی از محیط و در نتیجه کیفیت پایین زنـدگی   کم

و مشکالت مرتبط با آن را در ایـن نـوع از محـالت بـه     
آورد، که محالت مرکزي و هستۀ اولیـۀ شـهر    وجود می

                                                             
1. Das 
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فضـاي   کمبودباشد. اردبیل نیز از این امر مستثنی نمی
گذران اوقات فراغت، دسترسی نامناسـب بـه برخـی از    

در  مرکـزي شـهر اردبیـل   خدمات، واقع شدن محـالت  
هـاي  تقابل سنت و مدرنیته در ساختمان بافت قدیمی،

گیـــري محـــالت مـــورد مطالعـــه و شـــکلموجـــود 
متغیرهـاي مربـوط بـه پایـداري     ، هاي بصري ناهنجاري

را ن ساکن محیطی و در نتیجه کیفیت زندگی شهروندا
بـه شـدت    گانۀ شهر اردبیـل شش مرکزي ومحالت در 

را نارضایتی شـهروندان   موجباتتحت تأثیر قرار داده و 
  .است باعث گردیده

محالت محیطی  -کالبديبررسی و تحلیل پایداري 
عنـوان یـک مفهـوم     هو ارتباطش با کیفیت زنـدگی (بـ  

بـا رشـد روزافـزون شـهر و تغییـرات       همزمانتر)،  کلی
هـا  ریزيگردد تا گزینش برنامه، باعث میهاکالبدي آن

همسـو و یـا در   هاي پایـداري محـیط، حـداقل    و طرح
از صـورت گیـرد.    ساکنانافزایش کیفیت زندگی  جهت

 هـاي پرسشدادن به  پژوهش حاضر در پی پاسخرو این
 یمحیطــ -کالبــدياز کیفیــت  ســاکنانتــأثیر ادراك «

تـا   ،محالت شهري بر سطح رضایت از کیفیـت زنـدگی  
سهم سایر ابعاد بر رضـایت از  «و » باشد؟چه میزان می

ــدگی   ــت زن ــاکنانکیفی ــدر    س ــهري چق ــالت ش مح
 محیطـی  -کالبديبررسی پایداري  عالوه بر» باشد؟ می

 تـأثیر آن بـر   میـزان  و سـاکنان از نظـر  محالت شهري 
شان، به تعیین سهم اثرگذاري کیفیت زندگیرضایت از 

ــۀ آن    ــر مجموع ــدگی ب ــت زن ــاد کیفی ــک از ابع ــر ی ه
گانـۀ  محالت شـش  ساکنانبراي این منظور  .پردازد می

قدیمی شهر اردبیـل (شـامل محلـۀ اوچـدکان، طـوي،      
قاپو، سرچشمه و پیرعبدالملک) و ادراکات گازران، عالی

 ومحیطـی   -کالبـدي در زمینۀ پایداري  ساکنانذهنی 
کیفیت زندگی مورد بررسی و مطالعـه قـرار    ابعاد سایر

ــت.  ــد گرف ــرا خواه اف هداي اهنی بري ذشاخصها زی
ي نسبت به شاخصهااري گذسیاستي و یزربرنامه
ي شمندي ارزهاردخوزبا توانـد و می ستاجحتر ارعینی 

ــت ان ویزربرنامهاي بررا  ــراهم  سیاس ــذارن ف ــد گ نمای
)Das, 2008: 298.(  

  
  

  مبانی نظري
توجـه بـه کیفیـت زنـدگی و      :شهري زندگی کیفیت

و کیفیـت   1960ۀمفاهیم مربوط به آن بـه اواخـر دهـ   
 Murgs and( گردد بر می 1986زندگی شهري به سال 

Klobucnik, 2018: 184(   ــین ــمیت اول ــد اس . دیوی
کیفیـت زنـدگی، رفـاه و    ة جغرافیدانی بـود کـه دربـار   

عدالت اجتمـاعی در جغرافیـا صـحبت کـرد (اسـمیت،      
). توجه به کیفیت زنـدگی در جغرافیـا کـه    16: 1381

توسط جغرافیدانانی نظیر اسـمیت و هـاروي وارد ایـن    
هاي اخیر اهمیت زیادي یافته  اند، طی سال علم گردیده

). کیفیـت زنــدگی  5: 1385اسـت (جـاجرمی و کلتــه،   
تـوان بـراي آن    مفهومی است بسیار انتزاعـی کـه نمـی   

 . بـه طـور کلـی، تعریـف    نع ارایه دادتعریفی جامع و ما
مفهومی این عبارت چندان ساده نیست ولی بر حسـب  

تـوان بـراي آن تعـاریف عملیـاتی ارایـه کـرد.        نیاز، می
اصطالح کیفیـت زنـدگی بـه طـور کلـی بـه وضـعیت        

کنند مثل آلـودگی   محیطی که مردم در آن زندگی می
ــکن و ه ــت مس ــفات و   مو کیفی ــی ص ــه برخ ــین ب چن

 :Pacione, 2003ه دارد (هاي خود مـردم اشـار   ویژگی

اي پیچیـده،   ). اصوالً کیفیت زندگی شهري، واژه19-30
ــ  ــی در رابط ــدي و کیف ــد بع ــعیت  ۀچن ــرایط و وض ش

جمعیــت، در یــک مقیــاس جغرافیــایی خــاص (شــهر، 
هـاي  منطقه، محله و ...) است که هم متکی به شاخص

ا هـاي عینـی یـ   ذهنی یا کیفی و هم متکی به شـاخص 
محققان بـر   ).8: 1384همکاران، کمی است (کوکبی و 

این باورند که اصطالح کیفیـت زنـدگی، ماننـد مفهـوم     
) 1985( 1اي مــبهم اســت. وینســتدتوســعه، تــا انــدازه

معتقد است که کیفیت زندگی مفهومی بسیار ذهنـی و  
خوشـحالی و رضـایت    ۀشخصی است که معموالً بر پای

 فرد با عواملی که بر رفاه اجتمـاعی، روانـی، جسـمی و   
شــود. دیویــد بنــا مــی ،نهــدعملکــردي وي تــأثیر مــی

، کیفیت زندگی را در ابعـاد فـردي و جمعـی    2فیلیپس
ــرار مــی  ــردي مــورد بررســی ق آن  دهــد کــه ســطح ف

  گیـــرد بــر مــی  هــاي عینــی و ذهنــی را در    مؤلفــه 
)Philips, 2006: 242 بر طبق گفته فینویک، ناگلیر و .(

                                                             
1. Winsted 
2. David Fhilips 
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اسـت و  )، کیفیت زندگی مفهوم اجتماعی 1996برون (
خود معنایی واقعی ندارد بلکه صرفاً افـراد بـه آن معنـا    

 ) و ازCollados and Duane, 1999, 446بخشـند (  می
تر از وجـه عینـی   رو وجه ذهنی کیفیت زندگی مهماین

باشد، لـذا در مطالعـۀ حاضـر نیـز ارجحیـت بـا       آن می
هـاي ذهنــی اسـت، چــرا کـه هــر نـوع اقــدام     شـاخص 

هـاي  نۀ ارتقاء و بهبود شـاخص ریزي شده در زمی برنامه
عینی و کالبدي در جهـت رضـایت و افـزایش کیفیـت     

بـا توجـه    بر این اساس گیرد.صورت می ساکنانذهنی 
به گسـترة وسـیع زمینـۀ مطالعـاتی کیفیـت زنـدگی،       

تــوان بــه مطالعــات اجتمــاعی از کیفیــت زنــدگی  مــی
)Wang et al., 2010, J. Mason et al., 2010, 

Davidson-Arad and Kaznelson, 2010  مطالعـات ،(
 ,Wong, 2001, Whitehead et al., 2006اقتصـادي ( 

S. Williams and C. Jobes, 1990 ــات )، مطالع
 Godefroid, 2001, M.J. Geelenمحیطـی (  -کالبدي

et al., 2009, Moser, 2009, Westaway, 2006 و (
هاي مختلف هاي دیگري اشاره کرد که در حوزهمطالعه

یت زندگی انجام گرفته اسـت. گرچـه اجمـاع نظـر     کیف
اندکی در مورد تعریف کیفیت زندگی وجـود دارد، امـا   
یک تعریف ساده و عملی از کیفیت زندگی ایـن اسـت   

شـان رضـایت داشـته     که افراد به طور کلـی از زنـدگی  
باشند، به عبارت دیگر کیفیت زندگی معـادل احسـاس   

(کـوکبی و  رضایت کلی از زندگی گرفتـه شـده اسـت.    
  ).9: 1384همکاران، 
بـه دنبـال توسـعه     :شهر محیطی -کالبديکیفیت 

شهرنشــینی مشــکالت آن نیــز بــه تــدریج شــناخته و  
هاي شـهري  ، بحران1960 ۀپدیدار شدند. از اواسط ده

تر شد و به دنبال بـروز و گسـترش بحـران در    گسترده
محیطی، اي مختلف زندگی شهري اعم از زیستهجنبه

نوعی آگاهی عمـومی   کالبدي، اقتصادي و ...اجتماعی، 
نسبت به مشـکالت محیطـی و نـزول کیفیـت محـیط      
شهرها در مقیاس شهر و محـالت مسـکونی بـه وجـود     

زمــان بــا هم). 95: 1397شــکرگزار و همکــاران، آمــد (
هـاي محیطـی، کیفیـت محـیط بـه      پدیدارشدن بحران

مفهوم کلی کیفیـت زنـدگی شـناخته    عنوان بخشی از 
، 1960در دهـۀ  در نتیجـه  ). Van poll, 1997: 1( شد

شناسایی معیارها براي سنجش کیفیت محـیط شـروع   
شد و از آن زمان تاکنون بسیاري از اسـتانداردها بـراي   

هاي کالبدي، اجتماعی، اقتصادي تـدوین شـده   شاخص
در  1است. در اولین کنفرانس سـکونتگاه سـازمان ملـل   

در ایـن   ، مفهوم کیفیت محیط مطرح شـد. 1976سال 
کنفرانس کیفیت محیط را با بـرآورده کـردن نیازهـاي    
اساسی انسان و عدالت اجتماعی مترادف دانسـتند کـه   
ایــن نیازهــا عبــارت هســتند از: غــذا، مســکن، شــغل، 
ــردي و   بهداشــت، آزادي، شــرافت، امکــان پیشــرفت ف

: 1377رآمــدهاي توســعه (بحرینــی، توزیــع عادالنــه د
ــین  ).146 م به مفهوان میتو راکیفیت محیطی همچنـ

م مفهود. در کی تعریف نموادرامحیط ي و محیط کالبد
ت، صوا، مانند هوي کمّیت عناصرو یط اشري، کالبد
 مدنظررا لمس و ید د عناصر قابل، منابع، گیدلوآب، آ
ــیماانند ــــهم ياصرـــعن ،کیادرا ممفهو در دارد.  ،نیـ

ــسو یبایی ز ،منیتا در ست که اکیفی ي یژگیهاوایر ــ
ــمحیط کالبي یژگیهاوبا ط تباار بر ع مجموي در دــــ

و محیط ده از ستفاان در اندوشهر رضــــایتمندي انمیز
ــگر،   تأثیر میي عناصر کالبد ــدي و پیش ــذارد (محم گ

ــع  ).4: 1397 ــی از   در واق ــه بخش ــیط ک ــت مح کیفی
) بـر  91: 1383باشـد (لنـگ،   هـاي محـیط مـی   قابلیت

گیـرد.  یاساس ادراك محیطی افراد مورد بررسی قرار م
ادراك محیط فرایندي اسـت کـه از طریـق آن انسـان     

هاي الزم را بر اسـاس نیـازش از محـیط پیرامـون     داده
  ).56: 1380گزیند (مطلبی، خود بر می

کیفیــت محیطــی یــا پایــداري محــیط بــه عنــوان  
اي از محیط کـه بـراي   گیري درجهشاخصی براي اندازه

قـرار   باشـد، مـورد اسـتفاده   زیستن انسان مناسب مـی 
گرفته است. بر طبق استانداردهاي برنامۀ شـهر چـین،   

توانـد چنـین تعریـف    مفهوم کیفیت محیطی شهر مـی 
اي است کـه تمـام   شود: کیفیت محیطی شهر در درجه

محیط یا برخی عناصر محیط در مقیاس شـهر هماننـد   
اتمسفر و آب جهت زیسـت انسـان، اقتصـاد شـهري و     

). Dou kaili, 2003: 6محیط اجتماعی مناسب باشـد ( 
یک به هر چه تعلق خاطر بیشتري در انسان نسبت لذا 

فضا وجود داشته باشد، آن فضا واجد کیفیـت بـاالتري   

                                                             
1. United Nation Habitat 
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 است. این امر مستلزم آن است که فضا بیشتر انسـان را 
تر قـرار گیـرد،   مخاطب قرارداده و با او در تعاملی سهل

نیازهـاي وي را برطــرف کنـد و ظرفــی مناسـب بــراي    
اش باشد. به عبـارتی معنـاي بیشـتري    الگوهاي رفتاري

کننـده داشـته باشـد (خـادمی،     براي بیننده و اسـتفاده 
تعریف کیفیت محیطی از دیـدگاه برخـی    .)85: 1388

  مشاهده کرد: 1توان در جدول محققان را می

  
  تعریف کیفیت محیطی از دیدگاه محققان: 1جدول 

  تعریف کیفیت محیطی پژوهشگر

Lansing and Marans (1969)  
هایی که ممکن است فیزیکی، یک محیط با کیفیت باال، حسی از رفاه و رضایت را براي افراد از طریق شاخص

  اجتماعی و یا نمادین باشد را به همراه دارد

Porteous (1971)  
هایی اسـت کـه در   ادرك انتزاعی، طرز تلقی و ارزشاي است که در بردارندة کیفیت محیطی موضوع پیچیده

  .ها متفاوت استبین افراد و گروه

Carnpell & et al(1976) 
هاي عینی و انتزاعی محیط و این از فـردي بـه فـرد دیگـر     کیفیت محیط عبارتست از نمایش عددي شاخص

  .متفاوت است

FMB (1996) 
کیفیت ت. محیط، اما چیزي بیشتر از مجموعه عناصر اسة کیفیت محیط ناشی از کیفیت عناصر تشکیل دهند

  .ادراك مکان به طور تمام و کمال است یطمح
RIVM (2002) 
Workshop livability (2002)  

همانند کیفیت هـاي اصـلی   » کیفیت زندگی«تر تواند به عنوان بخش اصلی مفهوم وسیعکیفیت محیطی می
  .هایی همچون راحتی و جذابیت تعریف شودمانند سالمتی و امنیت در ترکیب با جنبه

 Van Kamp, 2003: 7مآخذ: 
  

محیطـی   -کالبـدي  پایـداري کیفیت زنـدگی و  
جغرافیدانان همـواره هـدف غـایی از     :محالت شهري

مطالعات جغرافیـایی را ارتقـاء کیفیـت زنـدگی انسـان      
که از علم جغرافیـا از  اند. در تعاریف متعدد عنوان کرده

رتوسـتن) تـاکنون ارایـه    هاي بسیار دور (از زمان ازمان
ي رابطۀ متقابل انسان و محیط تأکیـد  شده است بر رو

داشته است. جغرافیدانان همواره در پـی بهینـه کـردن    
این رابطه در جهت مطلوبیت بخشی به زنـدگی انسـان   

و در نتیجــه افــزایش کیفیــت  )111: 1384(شــکویی، 
کیفیت زندگی یک متغیر مرکب  .اندگی انسان بودهزند

است که از متغیرهاي تغییـر در سـطح درآمـد مـردم،     
شرایط زندگی، وضـع سـالمت، محـیط، فشـار روانـی،      
فراغت، شادمانی خانوادگی، روابط اجتمـاعی و چنـدین   

 Rahman and(پذیرد ها تاثیر میمتغیر دیگر نظیر آن

et al., 2003: 1(   نـدگی بایـد   هر تعریفـی از کیفیـت ز
ــی  ــامل دو عنصراساس ــف) ش ــی  ال ــاختار ذهن ــک س ی

فیزیولــوژیکی کــه حــس     –روانشــناختی  (درونــی) 
هاي خارجی پدیدهد؛ و ب) کنندي را فراهم میمرضایت

 -(بعــد کالبــدي کنــدکــه آن ســاختار را ضــمانت مــی
 ). باشد.محیطی

برخی از صاحب نظران اجتماعی بر این باورنـد کـه   
 و تواند به عنوان یک عامل تأثیرگذارکیفیت محیط می
 ;Bonaiuto, 2004: 267ترین عامل (بلکه بعنوان اصلی

Ismaeil et al., 2015: 272 (    بـر روي کیفیـت زنـدگی
) بر این باورند که 1969( 1باشد، زیرا النسینگ و مارانز

محیطی با کیفیت باال، حس آسایش و رضـایتمندي را  
هاي که ممکن است فیزیکی، اجتماعی از طریق ویژگی

کنـد و در  یا نمادین باشد بـه جمعیـت خـود القـا مـی     
کیفیت در واقع  دهد.نتیجه کیفیت زندگی را ارتقاء می

محیط یک مفهوم چندبعدي است که با مفاهیمی هـم  
چون کیفیت زندگی، کیفیـت مکـان، ادراك و رضـایت    

طـوري  شهروندان و قابلیت زندگی اشتراکاتی دارد؛ بـه  
که در بسیاري موارد به عنـوان معـانی مشـابه در نظـر     

محـیط   ).Kamp et al., 2003: 6د (شـو مـی  گرفتـه 
و در  ساکنانزندگی شهري بر روي بهداشت و سالمت 

 ,.Anne et alها اثرگذار است (نتیجه کیفیت زندگی آن

2018: 17.(  
: رویکردهاي مختلف به مفهـوم کیفیـت زنـدگی   

کننـد   هاي کیفیت زندگی هر کـدام تـالش مـی   تئوري
فرایندهاي شناختی، احساسی و نمادینی که از طریـق  

                                                             
1. Lansing and Marans 
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ها افراد کیفیت زنـدگی خـود را ارزیـابی، تعیـین و     آن
کنند را توصیف نمایند. امـا هـر یـک از ایـن      تجربه می

ها در توجه به عوامل مؤثر بر کیفیت زنـدگی بـا   تئوري
-46: 1384پـور،  کیـان (ربـانی و   یکدیگر تفاوت دارند

48(: 
دو رویکـرد اصـلی در   : رویکردهاي جامعه شناختی

حوزة مباحث کیفیت زندگی در علوم اجتمـاعی وجـود   
دارد که این مفهوم را از دو منظر جداگانه مورد بررسی 

رویکـرد   -: الفدهند. این دو رویکرد عبارتند از قرار می
عامـل مـؤثر در تعیـین کیفیـت زنـدگی را       :فردگرایانه

بـه طـور    ودانـد،   ها و دستاوردهاي فـردي مـی   فعالیت
عمومی، این رویکرد بر اولویت داشتن منافع فرد نسبت 

در : رویکـرد اسـتعالیی   -. بکنـد  به جامعه تأکیـد مـی  
مقابل، رویکرد استعالیی بر مکمل بودن عالقۀ فـردي و  

ایـن رویکـرد بـر     کنـد. در  کارکرد اجتماعی تأکید مـی 
هـاي همبسـتگی تأکیـد     اهمیت وفاداري و دیگر شـکل 

شود، و منفعت اجتماعی، خیر عمـومی و همچنـین    می
اولویت داشتن جامعه نسبت به فرد مـورد توجـه قـرار    

 گیرد. می
روانشناسـان کـه فـرد را    : رویکردهاي روانشناسـانه 
مطلوبیــت  ۀدرجــ ،پندارنــدواحــد مطالعــات خــود مــی

ا ناشی از رشـد کامـل شخصـیت فـرد     کیفیت زندگی ر
هـاي  میان کیفیت زندگی و ویژگی معتقدنددانند و می

بــر اســاس ایــن . وجــود داردشخصــیتی انســان رابطــه 
بایسـت  یی اسـت کـه مـی   ها داراي نیازهاانسان دیدگاه

زمانی که نیازهاي انسان بـرآورده نشـود    برطرف گردد.
  یابد. احساس سعادت وي تا حد زیادي کاهش می

هـاي اقتصـادي بـر     دیـدگاه : ویکردهاي اقتصـادي ر
ها افـراد بـه   کنند که از طریق آن فرآیندهایی تأکید می

لحـاظ عقالنـی منـابع موجـود را بـه بـرآورده سـاختن        
دهند و به ایـن وسـیله آنچـه     نیازهایشان اختصاص می

شـود را تولیـد    که مطلوبیت یا سـودمندي نامیـده مـی   
ه، مسأله اصلی در به به طور کلی در این حوز کنند. می

حداکثر رساندن کیفیـت زنـدگی بـا توجـه بـه منـابع       
هـایی  شـاخص  .شود موجود و قابل دسترس خالصه می

هاي اقتصادي خود انتخاب که اقتصاددانان براي بررسی

اند تنها به وجـه کمـی کیفیـت زنـدگی     و تدوین کرده
توجه دارد و وجه دیگر کیفیت زندگی یعنی بعد ذهنی 

 شود.مل نمیآن را شا
هـاي اکولـوژیکی    دیـدگاه : رویکردهاي اکولـوژیکی 

هـا ابعـاد    نوعی نگرش تلفیقی دارند زیرا در این دیدگاه
فیزیکــی و اجتمــاعی مفهــوم کیفیــت زنــدگی بــا هــم 

هـاي اکولـوژیکی کیفیـت     شوند. در رهیافت ترکیب می
دي کلی دیده ـینآرـف  ر درـوان یک عنصـزندگی به عن

شود که در آن هـر عنصـر در معـرض تـأثیر دیگـر       می
کیفیـت زنـدگی    بر اساس این دیدگاهعناصر قرار دارد، 

ــابراین زیســتگاه بــه محــیط  زیســت بســتگی دارد و بن
هایی که مردم براي بهبـود   عمومی در واکنش به تالش
دهنـد دچـار    شان انجام میبخشیدن به کیفیت زندگی

  د.شو دگرگونی می
در ایـن رویکـرد توجـه اساسـی بـه       :یکرد فلسفیرو

باشـد کـه بـه اعتقـاد طرفـداران ایـن       سعادت بشر می
رویکرد، سعادت بشر با چگونگی نحوة زندگی (کیفیـت  
زنــدگی) وي رابطــه دارد. لــذا تــالش اساســی در ایــن 

گیـري کـردن   مفهوم سازي و قابل اندازهرویکرد صرف 
 نظـري،  و (مختـاري شـده اسـت   چگونگی زندگی افراد 

. در رویکرد فلسفی، دو دیدگاه وجود دارد: )57 :1389
فرض بر آن است که زنـدگی  ، دیدگاه لذت جویی -الف

آرمانی به معناي زنـدگی همـراه بـا شـادي و لـذت بـا       
باشـد. در ایـن رویکـرد     اجتنـاب از درد و نـاراحتی مـی   

دیدگاه  -بباشد.  هدف زندگی کسب حداکثر لذت می
ن اسـت کـه زنـدگی آرمـانی بـه      حاکی از آ، یاتقاخال

هـاي انسـانی اسـت. بـه     معناي شکوفاسازي توانمنـدي 
آنچه براي فرد باارزش است  گاه، هردعبارتی در این دی

  باشد، مهم است. و مطابق با خود واقعی وي می
شناسـان  برخـی از آسـیب  : شـناختی رویکرد زیست

اجتماعی به بررسی انـواعی از علـل کجـروي از جملـه     
 هـاي جسـمی و  موجود در کالبد افراد، نارساییاضافات 

گونـه  ساز زیسـتی ایـن  تواند زمینهپردازند که میمی ...
هـاي متقابـل   رفتارها باشـد و بعـدها در خـالل کـنش    

هـایی خـاص از   محیطی و اجتماعی دراز مدت به گونـه 
کیفیـت  اساس این رویکرد، بررفتار کجروانه بدل شود. 
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ملی چون نقـص جسـمی،   زندگی انسان تحت تاثیر عوا
-عیوب ظاهري اندام، جنس، سن، وضع مـزاج و... مـی  

  .باشد
سـطوح   ۀاین رویکـرد بـر پایـ    :محورمخاطب رویکرد

ــرار دارد.  ــان قـ ــی مخاطبـ ــاوت ادراك محیطـ از  متفـ
مخاطبان در خصوص عواملی که بر روابـط متقابلشـان   

متغییرهـاي کیفیـت    شـود و مـی  پرسـش گذارد اثر می
گـردد. بـه عبـارت دیگـر در ایـن رویکـرد       استخراج می

درك مخاطبـان عـام از چگـونگی     ۀمعیار کیفیت بر پای
 ،تعمـل اجتمـاعی متقابـل    ةانتظارشـان از حـوز   فهم و

 .مبتنی است
در ایـن دیـدگاه نظـرات     :محـور کارشـناس  رویکرد

تصــمیمات  هــا وکارشناســان مبنــاي تمــامی بررســی 

ابعـاد مختلفـی   ایـن دیـدگاه از    گیـرد. مربوطه قرار می
سه دلیل عمـده جهـت    معموالً گیرد.مورد نقد قرار می

هیچکدام  -1د. شوطرح ناکارامدي این روش مطرح می
از این مطالعات منجر به شناسایی فهرسـت جـامعی از   
عوامــل تاثیرگــذار در کیفیــت محــیط ســکونت نشــده 

ماهیـت   تعـداد،  عدم اتفاق نظر متخصصان در -2ت.اس
غیـره تـا    بنـدي ایـن ابعـاد و   گروه ابعاد اساسی محیط،

کارشناس در طول زمـان   حدي است که حتی گاه یک
ثابـت شـده کـه     -3ت. نظرات مختلفـی ارائـه داده اسـ   

ــان و   ــی کارشناس ــکل کل ــل    ش ــر روي عوام ــردم ب م
ایـن   کیفیت محیط توافق الزم را ندارنـد.  ةکنند تعیین

تـرین عامـل مطـرح شـده اسـت      عوامل به عنوان مهـم 
  ).5: 1389 عظیمی،(

  

  
)(ترسیم: نگارندگان مدل مفهومی پژوهش: 1شکل   

 
  تحقیقروش 

ایــن پــژوهش از لحــاظ هــدف از نــوع کــاربردي و 
 -اي و از لحـاظ روش انجـام پـژوهش، توصـیفی    توسعه

ــاوش  ــراه ک ــه هم ــی ب ــت. تحلیل ــدانی اس ــاي می در  ه
ــش ــتگی    بخ ــی و همبس ــق از روش عل ــایی از تحقی ه

ها نیـز، از نـوع کمـی    استفاده شده است و ماهیت داده
شهر ان ندوهش شهروین پژري اماآجامعۀ  باشـــد.مـــی

که محالت پژوهش  با توجه به اینکه  میباشند اردبیل
قرار دادي نبوده و محالت شناخته شده در بین اهـالی  

سـنتی  آمـار جمعیتـی محـالت     و باشدبومی محله می
ۀ باشد، لـذا پایـۀ محاسـب   میندر دسترس  مورد مطالعه

کـه بـر    باشدمیمجموع جمعیت  حجم نمونۀ پژوهش،

در سـال   سرشـماري عمـومی نفـوس و مسـکن    اساس 
  .بوده است نفر جمعیت 605992 داراي 1395
محــــــــالت  سنجش رد جامعۀ موي مبناو حد وا

شـامل محــالت  مرکـزي و هسـتۀ اولیـۀ شــهر اردبیـل     
ــالی  ــازران، ع ــوي، گ ــدکان، ط ــمه و اوچ ــاپو، سرچش ق

نامـه  هاي پرسشبراي تعیین نمونه ست.پیرعبدالملک ا
شـود.  اي اسـتفاده مـی  بندي چند مرحلهخوشهاز روش 

بدین منظور سطح محدودة مورد مطالعۀ شهر بر اساس 
بندي شـده و  ها و قطعات موجود تقسیمها، بلوكمحله

قابلیــت شــوند. هــا انتخــاب مــین آنهــا از میــانمونــه
هـا از سـطح   اي در انتخـاب نمونـه  گیـري خوشـه   نمونه

جغرافیایی بزرگ به سطوح کوچک است. ایـن قابلیـت   
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هاي تعیین شـده تمـامی سـطح    شود تا نمونهباعث می
  محله را به صورت متعادل و متوازن پوشش دهند.

حجم نمونۀ مورد مطالعه بر اساس فرمول کـوکران  
درصد و همچنـین بـا در نظـر     95ضریب اطمینان و با 

بـراي   )=5/0p=qگرفتن فرضـیۀ حـداکثر نـاهمگنی (   
 نفر بـرآورد گردیـد.   384 شهر اردبیل،جمعیت مجموع 

ســاخته ابــزار گــردآوري دادهــا، پرسشــنامۀ پژوهشــگر
نی اپیمایش میدگیـري از روش  باشـد کـه بـا بهـره     می

ــانی نظــري و  میشوند. ه سنجید ــرور مب ــا م پیشــینۀ ب
هـا و نماگرهـاي پـژوهش بـه منظـور      پژوهش، شاخص

از کیفیـت زنـدگی در    سـاکنان سنجش میزان رضایت 
محالت مرکزي شهر اردبیل در قالب پنج مؤلفۀ اصـلی  

محیطـی، سـالمت اجتمـاعی،     -شامل سالمت کالبـدي 
ــالمت    ــردي و سـ ــالمت فـ ــادي، سـ ــالمت اقتصـ سـ

مورد بررسـی و تحلیـل قـرار     محیطی، استخراج، زیست
  :)3و  2(جداول  گرفتند

  
  هاي کیفیت زندگی مورد بررسی در پژوهش: ابعاد و شاخص2جدول 

  هاسنجه  هاي اصلیمؤلفه  بعد  هاسنجه  هاي اصلیمؤلفه  بعد

عی
تما

 اج
مت

سال
 - 

گی
رهن

ف
  

  قلمروهاي فردي
 حس اعتماد 
 حس منزلت اجتماعی 
 آشنایی با حقوق شهروندي  

طی
حی

ت م
یس

ت ز
الم

س
  

  مصرف انرژي   کارآیی
 حفاظت از منابع  

قلمروهاي عمومی 
  و اجتماعی

 رویدادهاي فرهنگی و تاریخی 
 مشارکت اجتماعی 
 همسانی اجتماعی 
 مراودات و حیات اجتماعی  

  پاکیزگی محیط

 کیفیت سر و صدا  
 آلودگی آب و هوا  
 سیستم فاضالب  
 آب هاي سطحی  

واحدهاي 
  همسایگی و محله

  و حس تعلقهویت 
 امنیت و ایمنی 
 عدالت و برابري  

کیفیت بستر و 
  محیط طبیعی

 چشم انداز  
 گیاهان  
 آب و هوا  

حکمروایی و 
  مدیریت محله

 شفافیت مدیریتی 
 خدمات کارآ 
 ادارة با کفایت و کارآ 
 مدیریت توانمند 
 جلب مشارکت اجتماعی  

دي
 فر

مت
سال

  

  سالمت روانی

 حد معناداري زندگی  
 میزان تمرکز  
  ظاهري بدنشکل  
 تفکرات مثبت درونی  
 ... حاالت دلتنگی ، افسردگی و  
 لذت زندگی  

دي
صا

 اقت
مت

سال
  

  هزینه هاي مالی
 هزینه هاي جاري  
 هزینه مسکن  
 عدالت اقتصادي  

 سالمت جسمانی

 انرژي کافی  
 درد جسمانی  
 درمان هاي طبی  
 تحرك و چابکی  
 وضعیت خواب  
 توانایی انجام فعالیتهاي روزمره  
 ظرفیت کاري  

  اقتصاد فعال پایدار

 تأمین حداقل نیازها  
 موقعیت اقتصادي  
 اقتصاد محلی  
 اشتغال  
 گرددبعد سالمت محیطی به صورت جداگانه بحث می  همخوانی اقتصادي  

  1397مآخذ: مطالعات نگارندگان، 
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  محیطی کیفیت زندگی -هاي مورد بررسی در بعد سالمت کالبدي: سنجه3جدول 
  هاسنجه  اصلیهاي مؤلفه  بعد

دي
کالب

المت
س

-  
طی

حی
م

  

کیفیت سکونتی 
  (مسکن)

 تعداد اتاق و امکانات مسکن 
 نوع مالکیت مسکن 

 کیفیت مسکن در اختیار  

زیبایی شناختی و 
  بافت بصري محله

 سازگاري و تناسب عناصر محله  
 فضاي سبز و تنوع در محیط 
 کیفیت بصري خیابان 

 سمبل و نشانه  
  هـا و  (نماي ساختمانارتباط بصري اجزاي محله

(...  

هاي محیط ارزش
محلی (پویایی و 

  سرزندگی)

      احساس آرامش (عـدم وجـود آلودگیهـاي صـوتی و
 بصري) در محله

 هاي سطحی و فاضالب در محلهوضعیت دفع آب 
 احساس امنیت در محله  

 احساس سرزندگی و شادي از فضاي محله 
 وضعیت بهداشتی و پاکیزگی محله 
 تجمع و تعامـل و گفگـو در    وجود فضاهایی براي

 محله
 دلبستگی و هویت در محله  

  کیفیت محیط محله

 ونقل عمومی موجود در محلهتنوع وسایل حمل 
 هـاي  پذیري خیابـان میزان ترافیک موجود و ظرفیت

 محله
 نحوة چیدمان مبلمان شهري در محله 

 فضاهاي پارك اتومبیل و پارکینگ در محله 
  در سطح محلهمطلوبیت تجهیزات شهري موجود 
 ها در محلهراهکیفیت پیاده  

قابلیت دسترسی به 
کارکردها و خدمات 

  ايشهري و محله

 دسترسی به امکانات آموزشی مثل مدارس، مهدکودك و ... در محله 
 اي و شهريدسترسی به مراکز اقتصادي و تجاري محله 
 دسترسی به مراکز فرهنگی در محله 
  امکانات تفریحی و فراغتی در محلهدسترسی به امکانات ورزشی و 
 دسترسی به احتیاجات روزانه در محله 
 دسترسی به خدمات درمانی (درمانگاه و ...) در محله 
 دسترسی به فضاي باز و سبز محله 
 دسترسی سریع و راحت به وسایل حمل و نقل عمومی 
  در محلهدسترسی به خدمات مربوط به ایمنی (آتش نشانی و ...) و امنیت (کالنتري و (...  

  )123: 1395حبیبی و همکاران، (و  )12 -11: 1392ذبیحی و مرادي، (؛ )166: 1392زارعی و محمدصالحی،  گیري از(منبع: نگارندگان با بهره
  

هـا در  نامـه آمده از پرسـش اطالعات کیفی به دست
ــرم  ــیط ن ــه، در مح ــر محل ــزار ه ــده و  SPSSاف وارد ش

 و شوند، در این پژوهش جهت تجزیه تحلیل میو تجزیه
هاي آمـاري توصـیفی   تحلیل اطالعات حاصله از تحلیل

هـاي مرکـزي و آمـار اسـتنباطی شـامل      شامل شاخص
آزمــون اي، تــک نمونــه Tضـریب همبســتگی، آزمــون  

اسـتفاده   طرفـه و روش رگرسـیون  یک تحلیل واریانس
شـوندگان بـراي سـنجش    هاي پرسشپاسخ .شده است

میزان رضایتمندي آنان از نظر متغیرهاي مورد بررسـی  
اي لیکرتـی  مطابق جدول ذیل در یک طیف پنج گزینه

بسیار ناراضی، ناراضی، نسـبتاً راضـی، راضـی و بسـیار     
  بندي گردید: راضی طبقه

  
 یمحیط -شهروندان در ابعاد کیفیت زندگی و پایداري کالبديمندي  بندي میزان رضایت طیف: 4جدول 

 طیف ارزیابی بسیار ناراضی ناراضی نسبتاً راضی راضی بسیار راضی
 طیف میانگین 1 – 1. 8 1. 8 – 2. 6 2. 6 – 3. 4 3. 4 – 4. 2 4. 2 – 5

  1397منبع: مطالعات نگارندگان، 
  

نامــه از روایــی صــوري روایــی پرســش در بررســی
هاي کارشناسان و مطابقـت بـا مطالعـات    (ذهنی)، ایده

ــایی پرســش  ــی اســتفاده شــد و پای نامــه از شــیوة قبل
همسانی درونی (آلفاي کرونبـاخ) بررسـی گردیـد و بـا     

درصد، ضریب آلفاي کرونباخ براي  95ضریب اطمینان 

(همـه ابعـاد بـه غیـر از      کیفیـت زنـدگی   هـاي پرسش
 یمحیط -کالبديو پایداري  محیطی) -کیفیت کالبدي

(که تحت عنوان دو موضوع در پرسشنامۀ واحد مطـرح  
بـه دسـت    822/0و  796/0به ترتیب برابر با شده بود) 

  است. نامهپرسش مناسبآمد که بیانگر پایایی 
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  محدودة مورد مطالعه
 10َ  52شــهر اردبیــل در بــین عــرض جغرافیــایی ً

 48° 11َ  17و طول جغرافیـایی ً  38° 19َ  38تا ً °38
واقع شـده اسـت. مسـاحت محـدودة      48° 22َ  57تا  ً

هـایی   هکتار است. بیشتر زمـین  24/5711شهر اردبیل 
متـر   3000تـا   2000که شهر اردبیل در آن واقع شده 

(آمارنامۀ شـهرداري اردبیـل،   از سطح دریا ارتفاع دارند 
 سـاکنان هاي میدانی با ). مطالعات و مصاحبه8: 1394
هـاي شـهري در رابطـه بـا تعیـین مـرز محـالت        محله

محالت سنتی و شـناخته شـدة   دهد پژوهش، نشان می
شهر اردبیل (محالت مورد پژوهش)، امروزه با توجه به 

سطح شهر اردبیل از سوي مدیران شـهري  بندي تقسیم
معیارهاي خاص خـود، از مـرز   بر اساس  ها)رداري(شه

محـالت سـنتی    ساکناناصلی و شناخته شده در میان 
محلـۀ   44شهر غفلت شده و تمامی مجموعۀ شـهر بـه   

تقسـیم گردیـده اسـت. بـا     و قراردادي شده ریزيبرنامه
گانـۀ تـاریخی و   تمامی وسعت محـالت شـش  این همه 

در مرکز وسته به صورت متمرکز و پیاولیۀ شهر اردبیل 
شهر واقع بوده و بـه شـرح ذیـل در محـدودة محـالت      

ریزي شدة شهري (از سـوي شـهرداري اردبیـل)    برنامه
  گسترده شده است:

محلۀ اوچدکان: در محلۀ شش قـراردادي شـهرداري از   
  منطقۀ یک واقع شده است؛

محلـۀ طــوي: در محلـۀ شــش قـراردادي شــهرداري از    
  منطقۀ یک قرار گرفته است؛

گازران: در محلـۀ هفـت قـراردادي شـهرداري از     محلۀ 
  منطقۀ یک قرار گرفته است؛
-اي از وسعت محلۀ عـالی محلۀ عالی قاپو: بخش عمده

قاپو در محلـۀ هفـت منطقـۀ یـک قـرار گرفتـه ایـن و        
تـري از آن در دو محلـۀ هشـت از     هـاي کوچـک  بخش

منطقۀ یک شهري و محلۀ دو از منطقـۀ چهـار شـهري    
درصد بیشتري از  محلۀ سرچشمه: گسترده شده است؛

ریـزي شـده از   محلۀ سرچشمه در محلۀ هفـت برنامـه  
منطقۀ یک شهري قرار دارد و تنهـا بخـش کـوچکی از    
انتهاي محله در جنوب در بخش فوقـانی محلـۀ شـش    

ریزي شده از منطقۀ یک شهري واقع شده اسـت؛  برنامه
ــش     و ــت و ش ــالت هش ــدالملک: در مح ــۀ پیرعب محل

  ري از منطقۀ یک واقع شده است.قراردادي شهردا
 

 
)1397: نگارندگان، ترسیم( اردبیل پژوهش در سطح شهر : موقعیت محالت شهري2شکل   
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  ي تحقیقهایافته
هـاي صـورت گرفتـه در    بر اساس آنچـه از بررسـی  

هاي فردي پاسخگویان به دسـت آمـده   خصوص ویژگی
 ،کننـده در پـژوهش  نفر شـرکت  384است، از مجموع 

 45/67(مربــوط بـه جنســیت مــذکر  بیشـترین مقــدار  
)، متأهـل  درصد 97/42(، 30تا  21گروه سنی )، درصد

ــگاهی (    08/52( ــیالت دانش ــا تحص ــد) ب  75/43درص
  باشد.میدرصد)  31/45بومی (درصد) و نوع سکونت 

  
  بر حسب فراوانی و درصد تحقیقمتغیرهاي فردي شرکت کنندگان در  :5جدول 

 درصد فراوانی متغیرهاي مستقل پژوهش درصد فراوانی متغیرهاي مستقل پژوهش

 سن

12-20  
21-30  
31-40  
41-50  
51-60  

61+  
 بی پاسخ

90 
165 
67 
53 
3 
1 
6 

44/23  
97/42  
45/17  
80/13  
78/0  
26/0  
56/1  

مدت 
 سکونت

سال 5الی  1  
سال 10الی  6  

سال 20الی  11  
سال 30الی  21  
سال 40الی  31  

 از همان ابتداي تولد
 بی پاسخ

63 
82 
87 
41 
0 

103 
8 

41/16  
35/21  
66/22  
68/10  

00/0  
82/26  
08/2  

 جنس
 مرد
 زن

 بی پاسخ

259 
121 
4 

45/67  
51/31  
04/1  

وضعیت 
 تأهل

 مجرد
 متأهل

همسر بر اثر طالق یا فوتبی   
 بی پاسخ

156 
200 
21 
7 

63/40  
08/52  
47/5  
82/1  

گروه 
 سکونتی

 بومی ساکن محالت
 غیر بومی ساکن محالت

 مراجعه کنندة روزانه
 مراجعه کنندة تصادفی

 بی پاسخ

174 
87 
79 
38 
6 

31/45  
66/22  
57/20  
90/9  
56/1  

سطح 
 سواد

 بی سواد
 ابتدایی
 متوسطه
 دانشگاهی
 بی پاسخ

6 
57 
147 
168 
7 

56/1  
84/14  
28/38  
75/43  
82/1  

  SPSS ،1397افزار در نرم ان: محاسبات محققآخذم
 

بررسی کلی سطح رضایت پاسـخگویان از وضـعیت   
 -کیفیت زندگی و درك ذهنی خود از پایداري کالبدي

محالت شـهري موجـود در محـدودة محـالت      محیطی
مرکزي شهر اردبیل حاکی از آن است کـه در مجمـوع   

نفر از  27محدوده (معادل  ساکناندرصد از  03/7تنها 
ــل  384مجمــوع  ــر ک ــرکتنف ــژوهش) ش ــدگان پ کنن

محالت را کـامالً منطبـق    یمحیط -هاي کالبدي سنجه
احسـاس  بر نیاز خود دانسته و از قرارگیري در محـیط  

میـزان   درصـد  28/13 زیـادي دارنـد و  بسـیار  رضـایت  
ــوب،   ــایت مطل ــط،   34/27رض ــایت متوس ــد رض درص

درصـد نیــز کــامالً از   23/18درصـد ناراضــی و   11/34
  وضعیت محیط کالبدي محالت ناراضی هستند. 

  
  طیمحی -کالبديدرك پایداري پاسخگویان با توجه سطح کیفت زندگی و درصدي وضعیت توزیع : 6جدول  

 بسیار نامطلوب نامطلوب متوسط مطلوب بسیار مطلوب شاخص
(ذهنی) کیفیت زندگی  38/9  36/15  26/25  73/30  27/19  

ی (ذهنی)محیط - ديپایداري کالب  03/7  28/13  34/27  11/34  23/18  
  SPSS ،1397افزار در نرم ان: محاسبات محققآخذم
  

محـدودة مـورد    سـاکنان درصـد از   38/9همچنین 
 36/15مطالعه داراي کیفیت زنـدگی بسـیار مطلـوب،    

درصـد   73/30درصد متوسـط،   26/25درصد مطلوب، 
ــامطلوب و    ــدگی ن ــت زن ــیار   27/19کیفی ــد بس درص

سـالمت  در بعـد   ).6 -نامطلوب هستند (جدول شمارة
از  سـاکنان کمترین میزان مطلوبیت مربوط به رضـایت  

باشـد کـه بـر    مـی  »ساکنانمیزان مشارکت اجتماعی «
 و هـاي شـهري  عدم شفافیت طرح ساکناناساس بیان 
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هاي اجرایی امکـان  در برخی موارد نحوة مدیریت طرح
بیشـترین میـزان   سازد. را محدود می ساکنانمشارکت 

نسـبت بـه    سـاکنان آشـنایی  «رضایت نیز مربـوط بـه   
میانگین کلـی شـاخص   باشد. می »حقوق شهروندیشان

 13/3مقـدار   اجتمـاعی کیفیت زندگی در بعد سـالمت  
بندي صـورت گرفتـه بـر    باشد که با توجه به تقسیممی

ــایت    ــزان رض ــرت، می ــف لیک ــاس طی ــیاس  نسبتاًراض
   دهد.نشان می(متوسط) را 

  
  اجتماعیشاخص  هايپرسشتوزیع درصدي نحوة پاسخگویی به : 7جدول 

تعداد  سنجه
هاداده  

بسیار 
بسیار  نامطلوب متوسط مطلوب مطلوب

 T Sig میانگین نامطلوب

محله ساکنانحس اعتماد به   384 7,55 40,63 37,50 9,38 4,95 3,36  7,251  0,000  
  0,000  7,841  3,40 4,42 8,29 38,67 39,78 8,84 362 حس منزلت اجتماعی از سکونت در محله

  0,241  8,452  3,71 5,32 12,50 18,88 32,71 30,59 376 میزان آشنایی با حقوق شهروندي خود
  0,000  6,640  3,18 9,64 14,33 36,64 27,00 12,40 363 رضایت از تاریخچه و فرهنگ محله
  0,000  -2,532  2,40 20,05 29,17 43,23 5,99 1,56 384 میزان مشارکت اجتماعی در محله

محله ساکنانمیزان همسانی اجتماعی   379 8,71 20,58 39,31 23,48 7,92 2,99  2,941  0,000  
  0,002  8,012  3,59 2,66 9,84 30,05 41,22 16,22 376 رضایت از مراودات و حیات اجتماعی محله

  0,000  6,214  3,00 16,57 15,47 32,32 22,65 12,98 362 هویت و حس تعلق به محله
  0,000  6,411  3,15 7,87 18,11 35,70 27,30 11,02 381 امنیت و ایمنی موجود در محله

  0,014  6,320  3,15 6,35 19,31 37,04 27,51 9,79 378 میزان عدالت و برابري اجتماعی در محله
  0,000  8,116  3,59 5,26 16,05 18,95 33,42 26,32 380 شفافیت مدیریتی محله

  0,000  2,361  2,98 8,89 22,50 38,89 21,39 8,33 360 رضایت از کاربردي بودن خدمات موجود
  0,000  7,145  3,34 9,97 11,81 30,18 30,18 17,85 381 رضایت از ادارة با کفایت و کارآي محله

  0,000  5,256  3,02 11,02 20,16 37,37 18,28 13,17 372 وجود مدیریت توانمند در محله
  0,000  6,301  3,04 6,77 22,14 38,80 24,74 7,55 384 جلب مشارکت اجتماعی مدیران محله

Test Value: 3 
  SPSS ،1397افزار در نرم ان: محاسبات محققآخذم

  
محیطـی کمتـرین میــزان   سـالمت زیسـت  در بعـد  

-کیفیت آنهاي گیاهی و تنوع گونه«مطلوبیت مربوط 
هـاي میـدانی صـورت    داشـت که بـر اسـاس بر   »هاست

هـاي گیـاهی   گونـه گرفته از فضاي محالت (به غیـر از  
) عمدتاً از سه گونـۀ  سطح محالتهاي پاركموجود در 

گیاهی با فراوانی بسیار زیاد در سـطح محلـه اسـتفاده    
هـا  و عمر بسیار زیاد آنشده که عدم رسیدگی مناسب 

مرتبی نداشته و همین امر بـه   نیز موجب شده تا شکل
. گـردد هـاي موجـود   مرور باعث کاهش کیفیـت گونـه  

رضایت از نحـوة  «بیشترین میزان رضایت نیز مربوط به 
میانگین کلـی  باشد. می »دفع مناسب فاضالب محالت

محیطـی،  شاخص کیفیت زندگی در بعد سالمت زیست
دهنـدة، میـزان رضـایت    باشد که نشانمی 99/2مقدار 
  باشد.راضی (متوسط) مینسبتاً

  
  یمحیط - کالبديایداري پو نحوة ارتباط آن با مؤلفۀ  محیطیشاخص زیست هايپرسشتوزیع درصدي نحوة پاسخگویی به : 8جدول 

تعداد   سنجه
  هاداده

بسیار 
 مطلوب

 نامطلوب متوسط مطلوب
بسیار 

 نامطلوب
 T Sig  میانگین

  0,691  -1,251  3,01 8,59 20,05 42,19 19,79 9,38 384  مصرف انرژي مورد نیازمطلوبیت 
  0,001  -2,111  2,58 23,18 26,82 26,04 16,93 7,03 384  انگیزه براي حفاظت از منابع طبیعی محله

  0,004  -1,012  2,92 15,22 23,88 28,08 18,90 13,91 381  میزان سر و صدا (آلودگی صوتی) محله
  0,011  0,718  3,09 6,54 19,90 40,05 24,87 8,64 382  آلودگی آب و هوا در محلهمیزان 

  0,000  6,451  3,65 5,53 10,26 25,53 31,05 27,63 380  رضایت از سیستم فاضالب شهري محله
  0,000  2,036  3,46 5,00 9,47 39,21 27,11 19,21 380  هاي سطحی محلهرضایت از دفع آب

  0,018  -3,661  2,66 23,82 21,20 25,65 23,56 5,76 382  انداز محلهمیزان مطلوبیت چشم
  0,425  -5,630  2,44 19,95 28,35 42,52 6,56 2,62 381  تنوع گیاهی و کیفیت آن در محله

  0,019  2,394  3,06 3,92 21,67 47,26 19,06 8,09 383  میزان رضایت از آب و هواي کلی محله
Test Value: 3 

  SPSS ،1397افزار در نرم انمحقق : محاسباتآخذم
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سالمت یا پایداري اقتصـادي نیـز کمتـرین    در بعد 
تـوان محلـه در تـأمین    « بـه  میـزان مطلوبیـت مربـوط   

باشد، که در ایـن زمینـه   می »خود ساکنانحداقل نیاز 
ي توانمنـد  هـا و حاشیه هارغم وجود لبهباید گفت علی

هاي اقتصادي و در زمینۀ فعالیتمورد پژوهش محالت 
بـر  ، و طوي) قاپو، عالی(بویژه محالت سرچشمه تجاري

ضـعف  ، ساکنانهاي میدانی و کسب نظر اساس بررسی
ي هـا در مقایسه با حاشیه و لبه کز محالت مورد نظرمر

و همچنـین   -باشدکه دسترسی بدان محدود می- خود
توسـط   هـا هلبـ  درموجـود   هـاي شـغلی  ف فرصتتصر

ایـن نـوع    و موجبـات  هـا زمینـه  ،سایر محالت ساکنان
ــراهم ســاخته اســت. بیشــترین میــزان   نارضــایتی را ف

 سـاکنان همخـوانی اقتصـادي   «رضایت نیز مربـوط بـه   
(بـا  باشد که حتی وضعیت همـین سـنجه   می »محالت

نیـز از  و رضـایت نسـبتاً راضـی)     94/2میزان رضـایت  
میـانگین کلـی   ، تتر اسـ رضایت متوسط پایینشاخص 

شاخص کیفیت زندگی در بعد سالمت اقتصادي محله، 
دهنـدة، میـزان رضـایت    باشد که نشانمی 59/2مقدار 

  باشد.می نامطلوب

  
  محیطی -و ارتباط آن با مؤلفۀ پایداري کالبدي اقتصادي هايمؤلفهتوزیع درصدي نحوة پاسخگویی به : 9جدول 

تعداد   سنجه
  هاداده

بسیار 
 مطلوب

 نامطلوب متوسط مطلوب
بسیار 

 نامطلوب
 T Sig  میانگین

  0,261  -6,254  2,44 29,40 23,36 26,77 14,70 5,77 381  هاي جاري در محلهرضایت از هزینه
  0,019  -6,361  2,47 23,96 30,99 24,22 15,89 4,95 384  هاي مسکن در محلهرضایت از هزینه

  0,000  1,021  2,90 17,75 22,72 24,28 22,45 12,76 383  رضایت از عدالت اقتصادي در محلهمیزان 
  0,000  -7,233  2,38 26,40 33,33 22,93 10,93 6,40 375  ساکنانتأمین حداقل نیاز اقتصادي 

  0,000  -4,267  2,60 25,07 23,69 26,72 14,88 9,64 363  میزان رضایت از موقعیت اقتصادي محله
  0,000  -5,864  2,52 23,24 28,98 27,68 12,53 7,57  383  تکیه بر اقتصاد محلی در محله

  0,000  -5,259  2,50  25,86 28,50 24,01  12,93  8,71  379  خود ساکنانتوان محله در تأمین اشتغال 
  0,000  -0,267  2,94  18,28  21,67  21,41  25,07  13,58  383  محله ساکنانهمخوانی اقتصادي بین 

Test Value: 3 
  SPSS ،1397افزار در نرم ان: محاسبات محققآخذم

  
  محیطی -هاي سالمت و ارتباط آن با مؤلفۀ پایداري کالبديتوزیع درصدي نحوة پاسخگویی به مؤلفه: 10جدول 

تعداد  سنجه
هاداده  

بسیار 
بسیار  نامطلوب متوسط مطلوب مطلوب

 T Sig میانگین نامطلوب

  0,000  10,011  3,46 5,56 17,20 26,46 27,25 23,54 378  معناداري زندگیمیزان رضایت از 
  0,000  4,002  3,19 13,32 16,19 27,94 23,76 18,80 383  هاي روزانهدر فعالیت میزان تمرکز

  0,562  4,915  3,43 6,54 8,64 40,05 24,85 19,90 382  شکل ظاهري بدنپذیرش 
  0,000  11,665  3,65 5,53 10,26 25,53 31,05 27,63 380  وجود تفکرات مثبت درونی

  0,000  4,125  3,46 5,00 9,47 39,21 27,11 19,21 380  عدم دچاري به حاالت روانی ناخوشایند
  0,000  10,362  3,39 6,01 10,18 40,21 25,85 17,75 383  زندگی بردن از لذتمیزان 

  0,002  7,221  3,63 6,53 9,14 25,59 32,64 26,11 383  خود انرژي کافیرضایت از میزان 
  0,001  5,988  3,56 6,02 8,38 34,55 25,65 25,39 382  درد جسمانیعدم دچار شدن به 

  0,014  11,201  3,64 3,40 4,97 37,96 27,75 23,30 372  هاي طبیدرمانعدم نیاز به 
  0,000  10,633  3,37 8,60 12,10 31,99 23,66 20,97 362  خود تحرك و چابکیمیزان رضایت از 
  0,028  2,036  3,04 14,64 24,31 23,76 26,52 15,47 379  خود وضعیت خوابمیزان رضایت از 

  0,000  3,332  3,02 8,44 21,64 37,73 24,54 8,18 381  شخصیهاي توانایی انجام فعالیت
  0,000  6,088  3,42 10,76 14,44 22,57 26,77 25,46 381  در طول روز ظرفیت کاريرضایت از 

Test Value: 3 
 SPSS ،1397افزار در نرم ان: محاسبات محققآخذم

  
)، WHOبا توجه به اعالم سازمان سالمت جهـانی ( 

چهــار حــوزة مهــم در زمینــۀ کیفیــت زنــدگی مــردم، 
عبارتنـد از: سـالمت جسـمانی، سـالمت روانشـناختی،      

تـوان  بر این اساس مـی زیست، روابط اجتماعی و محیط

سالمت فردي را نیـز از ابعـاد اثرگـذار و مهـم بـر روي      
)؛ Goa et al., 2018: 13کیفیت زندگی انسان دانست (

در ارتباط با بعد سالمت فردي، کمترین میزان رضایت 
هـاي  توانایی انجام فعالیـت وجود «ساکنان در خصوص 
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و بیشـترین میـزان رضـایت    » شخصی توسط سـاکنان 
وجـود تفکـرات مثبـت درونـی در سـاکنان      «به مربوط 

باشـد. میــانگین کلـی شـاخص کیفیــت    مـی » محـالت 
باشـد  مـی  404/3زندگی در بعد سالمت فردي، مقـدار  

دهنـدة، میـزان رضـایت مطلـوب سـاکنان از      که نشـان 
  باشد.وضعیت سالمت فردي خود می

در ارتباط بـا پایـداري کالبـدي، بیشـترین میـزان      
ــایت  ــاکنانرض ــت در «ص در خصــو س ــاس امنی احس

کیفیـت  رضـایت از  «مربـوط بـه    آنو کمترین » محله

باشد. میـانگین کلـی شـاخص کیفیـت     می» هاراهپیاده
باشـد کـه   می 868/2، محیطی -کالبديزندگی در بعد 

از آنجا  .است ساکنان نسبیدهندة، میزان رضایت نشان
ــادیر  ــه مق ــن    Sigک ــامی ای ــراي تم ــده ب مشــاهده ش

تـوان نتیجـه   باشـد، مـی  مـی  05/0 ها کمتـر از  شاخص
از  سـاکنان گرفت که تفاوت مشاهده شـده در دیـدگاه   

ــی   ــامالً معن ــه ک ــایتمندي جامع ــد متوســط رض دار ح
  باشد. می

  
  و ارتباطشان مجموع کیفیت زندگی محیطی -کالبدي هايپرسشتوزیع درصدي نحوة پاسخگویی به : 11جدول 

تعداد   سنجه
  هاداده

بسیار 
 مطلوب

 نامطلوب متوسط مطلوب
بسیار 

 نامطلوب
 T  Sig  میانگین

  0,000  5,112  2,82 20,10 24,54 22,45 19,32 13,58 383  رضایت تعداد اتاق و امکانات مسکن
  0,016  5,502  3,05 18,32 20,68 17,28 24,61 19,11 382  رضایت از نوع مالکیت مسکن

  0,000  7,011  2,69 23,28 24,07 23,54 18,25 10,85 378  در اختیاررضایت از کیفیت مسکن 
  0,000  11,014  2,98 17,89 18,16 27,89 20,53 15,53 380  سازگاري و تناسب عناصر محله

  0,000  2,256  2,80 21,28 25,80 20,48 17,02 15,43 376  میزان ارتباط بصري اجزاي محله
  0,000  5,904  2,66 15,49 27,82 38,85 11,29 6,56 381  میزان فضاي سبز و تنوع در محیط

  0,001  1,011  3,27 13,32 18,02 20,89 23,76 24,02 383  وجود سمبل و نشانه در محله
  0,000  8,011  3,16 4,99 22,57 39,37 17,59 15,49 381  کیفیت بصري خیابان و معابر

  0,000 16,896  3,02 15,75 14,44 37,01 18,11 14,96 382  دسترسی به امکانات آموزشی
  0,000 3,785  3,14  14,58  20,57  21,35  23,70 19,79  384  دسترسی به مراکز اقتصادي و تجاري
  0,000 37,044  2,88 13,12 29,40 26,51 19,69 11,81 383  دسترسی به مراکز فرهنگی در محله
  0,000 -19,007  2,45 27,68 29,77 19,84 15,14 7,57 383  دسترسی امکانات ورزشی و تفریحی

  0,000 14,189  2,48 23,45 32,61 23,72 13,21 7,01 371  دسترسی به احتیاجات روزانه
  0,000 -9,113  2,58 23,96 28,39 22,40 15,89 9,38 384  دسترسی به خدمات درمانی در محله

  0,001 22,376  2,67 19,62 24,73 33,33 13,44 8,87 372  دسترسی به فضاي باز و سبز محله
  0,000 -3,064  2,90  17,75  20,63  28,98  19,32 13,32  383  دسترسی به حمل و نقل عمومی

  0,000 3,298  2,76  16,14  29,10  24,60  22,75 7,41  378  دسترسی به مراکز ایمنی و امنیت
  0,000 12,979  3,26  12,27  14,67  27,20  26,13 19,73  375  احساس سرزندگی و شادي از فضا

  0,000 29,499  3,47  7,49  16,04  22,46  30,21 23,80  374  آرامش در محلهاحساس 
  0,000 4,568  3,26  10,82  22,96  16,36  28,76 21,11  379  دلبستگی و هویت در محله

  0,000 -13,418  3,57 6,28 13,35 23,30 31,15 25,65 381  احساس امنیت در محله
  0,002 10,673  2,93  19,21  22,63  20,79  21,05 16,32  380  وضعیت بهداشتی و پاکیزگی محله

  0,001 17,380  2,93  15,97  18,59  36,13  15,45 13,87  382  هاي سطحی و فاضالبدفع آب
  0,000 12,270  3,19  13,16  19,74  22,63  24,21 20,26  380  وجود فضاي تجمع، تعامل و گفگو  

  0,000 62,411  2,38  25,78  35,16  20,31  12,50  6,25  384  فضاهاي پارك اتومبیل و پارکینگ  
  0,000 -7,811  2,63  22,83  26,25  26,51  14,96  9,45  381  ونقل عمومیتنوع وسایل حمل

  0,000 29,417  2,16  35,53  29,21  22,11  10,26  2,89  380  ها در محلهراهکیفیت پیاده
  0,028  10,011  2,43  19,30  43,43  19,30  10,99  6,97  373  هاپذیري خیابانترافیک و ظرفیت

  0,000  10,011  2,81  16,32  20,53  37,11  17,89  8,16  380  مطلوبیت تجهیزات شهري موجود
  0,000  10,011  2,72  17,06  25,46  34,12  15,49  7,87  381  نحوة چیدمان مبلمان شهري

Test Value: 3 
  SPSS ،1397افزار در نرم ان: محاسبات محققآخذم

  
هاي سنجش رضایت از کیفیـت  براي مقایسۀ مؤلفه

طرفـه اسـتفاده   زندگی، از آزمون تحلیل واریـانس یـک  
شد. بر اساس محاسـبات، تفـاوت معنـاداري در سـطح     

  ها وجود دارد.درصد بین مؤلفه 99باالي 
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  هاي رضایت از کیفیت زندگیتجزیۀ واریانس مقایسۀ میانگی مؤلفهنتایج : 12جدول 
  سطح معناداري  محاسبه شده MS  F  درجۀ آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغییرات
  1,503  5  7,517  بین گروهی

  0,567  378  214,154  میان گروهی  0,001  3,778
    383  221,671  جمع

  SPSS ،1397افزار در نرم ان: محاسبات محققآخذم
  

  نتایج آزمون توکی: 13جدول 
  گروه دوم  گروه اول  مؤلفه
  محیطیسالمت زیست

  سالمت فردي
  اجتماعیسالمت 

3,05  
3,11  
3,14  

-  
-  
-  

  محیطی -سالمت کالبدي
  سالمت اقتصادي

-  
-  

3,25  
3,32  

  SPSS ،1397افزار در نرم ان: محاسبات محققآخذم
  

هـا بـا سـایر    عبارت دیگر، حداقل یکی از مؤلفـه به 
ها اختالف معنادار آماري دارد. به همـین دلیـل،   مؤلفه

ها از آزمون توکی اسـتفاده شـد.   بندي مؤلفهبراي گروه
محیطی، فـردي  هاي سالمت زیستبدین ترتیب، مؤلفه

محیطـی و   -و اجتماعی در یک گروه و سالمت کالبدي
  گرفتند. اقتصادي در گروه دوم قرار

  هاي رضایتمندي از کیفیت زندگی در محالت مرکزي شهر اردبیل: نتایج همبستگی بین مؤلفه14جدول 
 -کالبدي  متغیر

  مجموع  فردي  محیطی زیست  اقتصادي  اجتماعی  محیطی
  کیفیت زندگی

  391/0  259/0  385/0  226/0  422/0  1  محیطی -کالبدي
  317/0  292/0  229/0  186/0  1  422/0  اجتماعی
  194/0  182/0  218/0  1  186/0  226/0  اقتصادي

  296/0  399/0  1  218/0  229/0  385/0  محیطیزیست
  264/0  1  399/0  182/0  292/0  259/0  فردي

  1  296/0  215/0  194/0  317/0  391/0  زندگیمجموع کیفیت
Sig= 001/0  

  SPSS ،1397افزار در نرم ان: محاسبات محققآخذم
  

هــاي بــه منظــور تبیــین نــوع رابطــه میــان مؤلفــه
رضایتمندي از کیفیـت زنـدگی بـا توجـه بـه مقـایس       

ها، از ضریب همبسـتگی کنـدال اسـتفاده    اي داده رتبه
محاسـبه شـدة    P-valueشد. نتایج با توجه بـه مقـدار   

مؤلفـۀ مـورد   دهد بین هر پنج نشان می 05/0کمتر از 
مطالعه، رابطـۀ معنـادار آمـاري وجـود دارد. در همـین      

) بــه  422/0زمینــه بیشــترین مقــدار همبســتگی (   
محیطی و سـالمت   -هاي سالمت محیط کالبدي مؤلفه

اجتماعی مربـوط اسـت و کمتـرین مقـدار همبسـتگی      
ــه182/0( ــه مؤلف ــردي و ســالمت  ) ب ــاي ســالمت ف ه

  اقتصادي مربوط است.
ــه از   ــن مرحل ــی   در ای ــور بررس ــه منظ ــژوهش ب پ

شده اثرگذاري مؤلفۀ کیفیت یا رضایت از محیط ساخته
 ساکنانگرفتۀ محالت شهري بر مجموع ادراك و شکل

  عـد رضـایتمندي از کیفیـت    از کیفیت زنـدگی خـود، ب
محـالت نسـبت بـه مجموعـۀ ابعـاد       محیطی -کالبدي

 -(شامل بعد سـالمت کالبـدي   ساکنانکیفیت زندگی 
محیطـی، سـالمت اجتمـاعی،    یسـت ، سالمت زیمحیط

سالمت اقتصادي و سالمت فـردي) مطالعـه و بررسـی    
 -دهد رابطۀ رضـایت از کالبـدي  گردید. نتایج نشان می

ــزان     ــا می ــل ب ــهر اردبی ــزي ش ــالت مرک محیطــی مح
رضایتمندي کلی از کیفیت زنـدگی در محـالت مـورد    

و در سـطح بـاالتر از    391/0مطالعه، مقدار همبستگی 
ینان معنادار است. به عبارتی با افـزایش  درصد اطم 99

 -هـاي کالبـدي  از سـنجه  سـاکنان میزان رضـایتمندي  
از  سـاکنان محیطی محـالت شـهري (رضـایت ذهنـی     

نیـز افـزایش    سـاکنان محیط عینی)، کیفیـت زنـدگی   
  یابد و بالعکس. می
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  از کیفیت زندگی و کیفیت کالبدي محیط محالت شهري: نتایج همبستگی بین رضایتمندي کلی 15جدول 
  میزان رضایت از کیفیت زندگی (کل)  هاارزش  مؤلفه

  391/0  ضریب همبستگی  رضایت از کیفیت کالبدي محیط محله
  001/0  سطح معناداري

  SPSS ،1397افزار در نرم ان: محاسبات محققآخذم
  

پژوهش، از روش رگرسیون استفاده شد تـا  در این 
، سـالمت اقتصـادي،   جتمـاعی هاي سالمت اتأثیر مؤلفه

و  ســاکنانی، ســالمت فــردي محیطــســالمت زیســت
کیفیـت زنـدگی بعنـوان     محیطی بـر  -کالبديسالمت 

روش رگرسیون چندگانـه  متغیر وابسته مشخص گردد. 
 شود که قصدگام در مواردي استفاده میبهبه شیوة گام

بین (در این پژوهش ابعاد  داشته باشیم متغیرهاي پیش
بینــی از کیفیــت زنــدگی) را بــه ترتیــب قــدرت پــیش

بـین  تـرین متغیـر پـیش   تـرین متغیـر بـه ضـعیف     قوي
گونه که در جدول تحلیل همان  .یممرتب نمای ،معنادار

) مشـخص اسـت   17(جـدول   واریانس مدل رگرسیونی
ــاي ( ــدل  )Sigمیــزان خطــاي آلف ــانس م تحلیــل واری

) و 05/0رگرسیونی کمتر از میزان خطاي قابل قبـول ( 
بـین   باشد و این نشان از آن دارد کـه می 01/0برابر با 

میزان رضایت از ابعاد پنجگانه شاخص کیفیت زنـدگی   

محــدودة رضـایتمندي نهــایی از کیفیـت زنــدگی در    و
در سطح  مورد مطالعۀ ما (محالت مرکزي شهر اردبیل)

 معنـادار وجـود دارد.   ۀدرصـد رابطـ   99اطمینان باالي 
، میـزان همبســتگی بــین  ابعــاد  نیــز 16برابـر جــدول  

رضایتمندي نهـایی،   شاخص کیفیت زندگی با ۀپنجگان
اسـت کـه یـک همبسـتگی مسـتقیم و       0,619برابر با 

آیـد. امـا بـا ایـن همـه، ابعـاد       نسبتاً شدید به شمار می
، محالت مرکزي شـهر اردبیـل   پنجگانه بررسی شده در

درصد از تغییرات (واریانس)  5/40مجموعاً توان تبیین 
یفیت زندگی را دارا هستند و شاخص رضایتمندي از ک

درصـد از تغییـرات ایـن شـاخص توسـط       5/59حدود 
ها بـین  (ضریب همبستگی گرددعوامل دیگر تبیین می

 15ابعاد پژوهش و مجموع کیفیت زنـدگی در جـدول   
  .  شده است)ارایه 

  
  مورد مطالعهمیزان تبیین تغییرات متغیر وابسته میزان رضایت از کیفیت زندگی به وسیله ابعاد : 16جدول 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 620. 384. 405. 518. 

  
 دهندة آنو ابعاد تشکیلگی  رگرسیونی  بین میزان رضایت از کیفیت زندتحلیل واریانس  مدل : 17جدول 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 61,259 5 12,252 46,586 001. 

 Residual 99,587 378 263.   
 Total 160,846 383    

  
  دهندة آنگی و ابعاد تشکیل کیفیت زندتحلیل واریانس  مدل رگرسیونی  بین رضایت از : 16جدول 

  مدل
  Unstandardized Coefficients  Standardized 

Coefficients  t Sig 
B Std. Error Beta 

1  

(Constant)  461.  212.    4,55  0,001P   
  محیطی -سالمت کالبدي

  سالمت اجتماعی
  محیطیسالمت زیست
  سالمت فردي

  سالمت اقتصادي

389. 
151. 
63. 

199. 
49. 

094. 
058. 
028. 
039. 
063.  

0,351  
0,243  
0,236  
0,214  
0,181  

2,63  
8,61  

10,33  
9,99  
5,20  

0,001P   
0,001P   
0,001P   
0,001P   
0,001P  

  SPSS ،1397افزار در نرم ان: محاسبات محققآخذم
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ــا نشــان   همــانطور کــه ضــریب اســتاندار شــدة بت
 -سـالمت کالبـدي  دهد، بین همۀ ابعـاد پـژوهش (   می

محیطی، سالمت اجتماعی، سالمت اقتصادي، سـالمت  
) بـا رضــایتمندي از  محیطــیفـردي و ســالمت زیسـت  

کیفیت زندگی رابطه مستقیم وجود دارد. در بـین ایـن   
محیطـی   -سالمت یا پایداري ذهنی کالبـدي ابعاد، بعد 
شـتري  اثرگـذاري و قـدرت تبیـین بی    351/0با ضریب 

بینـی میـزان   نسبت به بقیه ابعاد بررسی شده در پـیش 
به طـوري کـه بـه    رضایتمندي از کیفیت زندگی دارد. 

ازاي یک واحـد تغییـر در ایـن مؤلفـه، رضـایتمندي از      
همچنـین  یابد. واحد افزایش می 351/0کیفیت زندگی 

براي هر یک از پارامترها از احتمال خطـاي   Sig مقدار
گیـریم، کمتـر    برابـر در نظـر مـی    05/0 نوع اول که بـا 

است. این امر بیانگر تاثیر متغیرها روي متغیـر وابسـته   
همچنـین بـر حسـب میـزان     در مدل رگرسیونی است. 

هـا بـا مجمـوع کیفیـت     همبستگی هـر یـک از مؤلفـه   
. ترتیـب میـزان   زندگی، ابعاد یا متغیرهاي پژوهش را به

 شـان وارد مـدل کـرده و مشـخص گردیـد،     همبستگی
محیطـی و سـالمت   سالمت اجتماعی، سـالمت زیسـت  

 236/0، 243/0ترتیب با ضریب بتـاي   به ساکنانفردي 
هاي بعـدي اثرگـذاري بـر رضـایت از      در رتبه 214/0و 

کیفیت زندگی قرار دارند که  به همین ترتیب نیز هـر  
بینی رضایت از کیفیت زندگی  یک از ابعاد قابلیت پیش

متـرین میـزان تـأثیر و یـا     باشد. همچنـین ک را دارا می
بینی کیفیت زندگی در بین ابعاد پـژوهش  قابلیت پیش

و مربـوط بـه مؤلفـۀ اقتصـادي      181/0با ضریب بتـاي  
  است.

رضـایت از   ،تحلیـل رگرسـیون  هاي بر اساس یافته
محیطـی   -هاي مربوط به مؤلفۀ پایداري کالبديسنجه

 کیفیـت زنـدگی   بعـد ترین مهمترین و اساسی ،محالت
 ساکنانباشد که تغییرات در سطح رضایت می ساکنان

از این بعد در مجمـوع ابعـاد کیفیـت زنـدگی مشـهود      
که همـین مولفـه نیـز بـه تنهـایی قابلیـت        خواهد بود

داراست و با را  ساکنانبینی سطح کیفیت زندگی پیش
محیطـی و مؤلفـۀ    -ترکیب دو مؤلفۀ کیفیـت کالبـدي  

فیـت زنـدگی   کننـدگی کی بینـی اجتماعی قدرت پـیش 
یـن  ا .یابـد افـزایش مـی  تا مقدار قابل تـوجهی   ساکنان

گـام و مقایسـۀ آن بـا    بـه اثرگذاري حتی در تحلیل گام
باشد که در هر کدام از مراحل سایر ابعاد قابل درك می

 سهم بسزا و حداکثري را به خود اختصاص داده اسـت. 
توسـط محققـان مختلـف در     نیـز  هـاي پـژوهش  یافته

مـورد   ،ونـاگون هاي موردي جوامـع گ مطالعات و نمونه
  تأیید قرار گفته است.  

ــر یافتــه شــاهگلی و همکــاران هــاي باســتانیانبراب
) کیفیت زندگی محالت شهري تبریز بیشترین 1397(

هـاي محـیط محلـه، روابـط     تأثیر را به ترتیب از مؤلفه
یرد و بعنـوان  پـذ اجتماعی و دسترسی به خـدمات مـی  

پارامترهاي مهم در ارتقاء کیفیت زندگی شهري و بـاال  
باشــند دن میــزان رضــایت در محــالت دخیــل مــیبــر

) کـه در دو  87: 1397شاهگلی و همکـاران،  (باستانیان
محیطی محلـه و   -هاي کالبدي(مؤلفهاول و اصلی  بعد

کنندة کیفیت زندگی همسـو و  تعیینروابط اجتماعی) 
باشد. به هر حال هاي پژوهش حاضر مییافتهمنطبق با 

تـرین  رضایت از کیفیت محیط سکونتی، یکـی از مهـم  
ها براي باالبردن سطح کیفیـت زنـدگی و رفـاه    شاخص

 ,.Bonaiuto, 2004: 267; Ismaeil et alعمـومی ( 

) و جزئی مهم از رضـایت از زنـدگی اسـت    272 :2015
)Cao, 2016: 27شـهري   ). متغیرهاي مربوط به محیط

طبیعی، محیط زندگی، وضعیت ترافیک (ایمنی، محیط
ارتبـاط بسـیار قـوي بـا      نیـز  هاي شـهري) و دسترسی

 & Seonhyeهاي ذهنی کیفیت زنـدگی دارد ( شاخص

Chang , 2018: 1870 .(   بر اساس تحقیقـات آنتونیـو و
ملیسا در جنـوب شـیلی محـالت خاصـی از شـهر کـه       
ــتري   ــوژیکی بیشـ ــازگاري مورفولـ ــت سـ داراي قابلیـ

هاي روزمرة عـادي  عالوه بر فعالیتتوانند باشند، می می
خـود   سـاکنان هاي خاصی را براي زمینۀ انجام فعالیت

فـراهم سـازند و در نتیجــه میـزان رضـایت بــاالتري از     
 ,Antonio and Melissaزنــدگی را بوجــود آورنــد (

الدین و همکارانش بر این اساس سراق ).25 -22 :2019
فیـت  با توجه به اهمیت موضوع کیفیت محـیط بـر کی  

، عمده اصول مورد توجـه بـراي ارتقـاء    ساکنانزندگی 
کیفیت زندگی محالت شهري را مبتنی بر بعد کیفیـت  

محیطــی محــالت شــهري تعریــف کــرده و   -کالبــدي
ــه    ــن زمین ــز در ای ــود را نی ــاي پیشــنهادي خ راهکاره
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). Serag Eldin et al., 2012:91 (نماینـد  متمرکز مـی 
لذا با توجه به اهمیت و تأثیر رضایت از کیفیت محـیط  

، بـاال بـردن سـطح کیفیـت     سـاکنان بر کیفیت زندگی 
مرکـز   همیشـه در  ،زندگی بـا بهبـود شـرایط محیطـی    

نگرانی موسسات اروپایی بوده است، که تأثیر چشمگیر 
آن در برخی موارد، موجب عدم توجه به سـایر ابعـاد و   

). Keles, 2012: 30شــود (زیســت مــیبــویژه محــیط
محیط محالت شهري بـا  همچنین کاماچو معتقد است 

تواند نشان دهـد کـه   هایی که دارد میتوجه به ویژگی
-Camachoبـدتري دارنـد (   ساکنانش زندگی بهتـر یـا  

Rivera, et al., 2014: 663.(   حتی نور و همکارنش بـا
دهنـدگان در  بیان این نکته که بهبود در محیط پاسـخ 

هاي کیفیت زندگی، به معنـاي  مقایسه با سایر شاخص
واقعی کلمـه تـأثیر مثبتـی بـر سـطح رضـایتمندي از       

 ,.Noor et alدهنـدگان دارد ( کیفیـت زنـدگی پاسـخ   

کـه   ) و رشیدي و همکارانش بـا بیـان ایـن   310 :2018
بیشـترین  متغیر کالبدي بر ابعاد ذهنی کیفیت زندگی 

ــاران،   ــیدي و همک ــأثیر را دارد (رش ــه 71: 1397ت )، ب
را از  سـاکنان بینی کیفیـت زنـدگی   نوعی قابلیت پیش

کالبــدي، تأییــد  -طریــق ســنجش  پایــداري محیطــی
عی اهمیـت و  ها به نـو در واقع همۀ پژوهش. نمایند می

محیطـی را در مجمـوع کیفیـت     -جایگاه بعد کالبـدي 
ــر متــذکر مــی ســاکنانزنــدگی  شــوند کــه منطبــق ب

  باشد.هاي پژوهش حاضر می یافته
هاي میدانی و بررسی با توجه به نتایج بدست آمده

محالت  ساکنان، صورت گرفته از محدودة مورد مطالعه
 از سـطح در مجمـوع  شش محلۀ مورد مطالعـه  شهري 

برند و ایـن امـر بـویژه در    رضایت پایین زندگی رنج می
اند شکل کامالً سنتی خود را در محالتی که سعی کرده

اغلــب مـــوارد حفـــظ نماینـــد (محلـــۀ اوچـــدکان و  
در فرم سـنتی  محالتی که  در مقایسه باپیرعبدالملک) 

، تغییراتـی را  سـاکنان متناسب با نیازهاي جدید خود، 
پو و طـوي و گـازران)، قابـل    قـا انـد (عـالی  ایجاد کـرده 

نیــز مـورد  و همـین   ؛باشـد مــیتـر  و ملمـوس  تـر  درك
که در سـال  اوغلو و همکارانش (هاي هندان تورك یافته

بر روي شهر اسـتانبول ترکیـه مطالعـه    میالدي  2019
(کـه در سـال    شپاریزي و همکارانو میمندي) اندکرده

شمســی بــر روي شــهر کرمــان مطالعــه انجــام   1395
انـد  که به این نتیجه رسـیده  ،نمایدتأیید میرا اند)  داده
، جــذابیت و از محــیط کالبــدي ســاکنانرضــایت کــه 

  ریـزي ها و مناطق برنامهدر محله يشهر هايدسترسی
محــالت و منــاطق  ســاکناننســبت بــه  يشــدة شــهر

 Handan et(بیشتر اسـت  و سنتی شده ریزيغیربرنامه

al, 2019: 128- 129     ،و میمنـدي پـاریزي و همکـاران
1395 :1(.  

  
  گیريبندي و نتیجهجمع

 شـهر  محیطـی  -در این مطالعـه کیفیـت کالبـدي   
بعنــوان نکتــۀ تمرکــز کیفیــت زنــدگی و رضــایتمندي 

از فضاي شهري و محلۀ خود قرار گرفت، زیـرا   ساکنان
ــزياهــداف مهــم برنامــه هــاي شــهري، هــا و طــرحری

از فضـاي ایجـاد شـده و ارتبـاط      سـاکنان رضایتمندي 
باشـد (تـأثیر بـر    گرفته بین انسـان و محـیط مـی   شکل

ــت  ــاکنانذهنی ــه  س ــتفاده از برنام ــا اس ــزيب ــا و ری ه
-بـه بـا توجـه بـه ضـریب بتـاي       بخشی بـدان).  عینیت
 هاي آماري صورت گرفتهو تحلیل )351/0آمده ( دست

بـراي شـاخص    323/0 (محاسبۀ میـانگین همبسـتگی  
، د کیفیــت زنــدگی)ابــا ســایر ابعــ محیطــی -کالبــدي

کیفیــت  مهمتــرین و اثرگــذارترین بعــد در بــین ابعــاد
هـاي  ، مربوط بـه مؤلفـه  محالت شهري ساکنانزندگی 

زیرا باشد؛ می محیطی -رضایتمندي از کیفیت کالبدي
بـه ازاي یـک    هاي پـژوهش از یـک سـو   بر اساس یافته

ایـن  واحد تغییر (افزایش یـا کـاهش رضـایتمندي) در    
ــزان     ــه می ــدگی ب ــت زن ــایتمندي از کیفی ــه، رض مؤلف

 یابـد افزایش یا کاهش مـی  )واحد 351/0( توجهی قابل
در میان تغییـرات  از سوي دیگر  و بتا)ضریب (محاسبۀ 

محیطــی،  -ســالمت کالبــديابعــاد کیفیــت زنــدگی (
سالمت اجتماعی، سالمت اقتصادي، سـالمت فـردي و   

کیفیــت محــیط و عناصــر )، محیطــیســالمت زیســت
مقـدار اثرگـذاري را   کالبدي محالت شـهري بیشـترین   

  (محاسبۀ همبستگی). داراست
بعـد  دهـد کـه   همچنین نتایج پژوهش نشـان مـی  

اثرگـذاري و قـدرت    181/0اقتصادي با ضریب سالمت 
تبیین کمتري نسبت به سـایر ابعـاد بررسـی شـده در     
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زندگی ساکنین بینی میزان رضایتمندي از کیفیتپیش
محالت مرکزي شهر اردبیل دارد، از ایـن رو مـی تـوان    

 هاي شهريرف وجود برخی کاربريصنتیجه گرفت که 
ــ ــیش از آن، ب ــا ب ــدازة ســرانۀ اســتاندارد و ی ــاً  ه ان لزوم

 چنـان . باشدنمیمحالت  ساکنانرضایتمندي متضمن 
هـاي  رغم تمرکز و تراکم بیش از سرانۀ فعالیتعلیکه 

تجـاري در لبـه و حاشـیۀ محـالت شـهري       اقتصادي و
ــه ــورد مطالع ــویژه م ــالت (ب ــوي و   مح ــمه، ط سرچش

کنندگی بعد سالمت اقتصادي ضریب تبیین، قاپو)  عالی
در ارتباط با کیفیت زندگی ضریب بیشـتري را بدسـت   

  نامناسـب  گزینـی  مکـان میاورد که این مهم بـه دلیـل   
یـا  مراتـب مراکـز   در لبۀ محالت)، عدم رعایت سلسله(

واحدهاي اقتصادي موجود در سطح محله (کم توجهی 
)، و همچنین ضعف مراکـز  و کارکردشان هابه دسترسی

یـاز  اي در تنـوع فعالیـت اقتصـادي و یـا تـأمین ن     محله
، حـد رضـایتمندي   هـا خود در مقایسه بـا لبـه   ساکنان

که پانـاگوپولوس   چناننماید؛ مورد انتظار را تأمین نمی
انـد  مطالعۀ خود به این نتیجـه رسـیده  و همکارانش در 

که در بسیاري از شهرها ممکن است خدمات و عناصـر  
شهري به لحـاظ عینـی در محـالت شـهري کمبـودي      
نداشته باشـد، امـا نحـوة پـراکنش، دسترسـی بـدان و       

و در  سـاکنان تواند در راحتی و آسـایش  کیفیت آن می
نتیجه در زمینۀ کیفیت محـیط شـهري دخیـل باشـد     

)Panagopoulos et al., 2015: 1.(  
دهد که میزان رضـایت از  همچنین نتایج نشان می

تواند به صورت متغیر مستقل حتـی  کیفیت محیط می
 نیـز (عمـدتاً روانـی)   بعـد سـالمت فـردي    بخشی از بر 

با بهبود رضایت از کیفیـت   اثرگذار باشد. به صورتی که
سـالمت  حـس شـادابی و   محـالت،  محیطـی   -کالبدي

 محیطـی  -افزایش یافته و سازگاري کالبـدي فردي نیز 
تناسب و  ساکنانتوان جسمی میزان محالت شهري با 

انـد در  تومـی  ،هاي جسـمی افـراد  نوع محدودیتآن با 
نیز رضایتمندي را به هاي سالمت فردي زمینۀ شاخصه

رغم عدم وجود سـالمت فـردي   افراد انتقال دهد و علی
زنـدگی   حس خوب زیستن و کیفیت مناسـب  ،ساکنان

ــان را  ــد در ایش ــزایش ده ــتگی   اف ــریب همبس ــا ض (ب
259/0(.  

سبقۀ تـاریخی و قـدمت محـالت مـورد مطالعـه و      
هاي تاریخی بارارزش و امکـان  وجود برخی اماکن و پل

توســعۀ بــیش از پــیش گردشــگري در محــالت مــورد 
مطالعه و همچنـین تمرکـز مراکـز اقتصـادي فعـال در      

مواردي است که امکـان  محدودة مورد مطالعه از جمله 
ارتقاء کیفیت زندگی سـاکنین را قـوت بخشـیده و در    
مقابـل، جابجــایی ســاکنین بـومی بــه محــالت جدیــد   
شهري و کاهش حس تعلق ساکنین فعلـی نسـبت بـه    

بعدي مـدیران  محالت مرکزي شهر اردبیل، دیدگاه تک
ــۀ    ــه محــالت مرکــزي شــهر از جمل شــهري نســبت ب

در زمینۀ ارتقاء کیفیت  ترین موانع یا ضعف موجود مهم
به هر حال باشد. زندگی ساکنین محالت مورد نظر می

در  سـاکنان به منظور ارتقاء سالمت و کیفیـت زنـدگی   
محیطـی در   -کالبديابعاد مختلف خود با تکیه بر بعد 

تـوان مـوارد ذیـل را    مـی  ،محالت مرکزي شهر اردبیـل 
  پیشنهاد کرد:

هــاي ســنی مختلــف، گــروهنیازهــاي توجــه بــه الــف) 
در خصـوص   سـاکنان جنسیت و وضعیت جسـمی  

انتخاب کیفیت و چیدمان مبلمان شـهري موجـود   
 در سطح محالت؛

متناسـب بـا   مـدون   تدوین برنامۀ توسعۀ کالبـدي ب) 
سابقۀ تاریخی محالت مورد مطالعه و حفظ امـاکن  

بــه منظــور توســعۀ گردشــگري  ،تــاریخی موجــود
ري متناسـب،  مبلمان شـه (سنگفرش کردن معابر، 

تدوین قوانین مـدون در  هاي مزاحم، انتقال کاربري
بـر اجـراي    دقیـق زمینۀ نوسازي و مرمت و نظارت 

 آن)؛
توجه به توزیع مکانی مناسـب خـدمات و بـازتوزیع    ج) 

مثـل مراکـز   هـا در ابعـاد اجتمـاعی (   کاربريبرخی 
محیطی (فضاي سـبز)  و زیست )آموزشی، کتابخانه

ــه     ــالت شــهري ب ــطح مح ــور بهبــود  در س منظ
در بهبـود کیفیـت بصـري    و همچنین  ها؛دسترسی

رسان و واحدهاي اجتماعی (از قبیـل  مراکز خدمات
بهبود روشنایی معابر و فضاهاي خلـوت موجـود در   

گاهی آمیزي مناسب مراکز تجمع، رنگسطح محله
 .)مثل معابر و ...
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 تفکـرات  نیازمند که جدید مدیریتی فرهنگ توسعۀد) 
 کـاهش  سـاکنین،  مشارکت ترویج مسیر در اصولی
، رسانخدمات عمرانی و هايپروژه هايکاريموازي

هـا و مسـائل   عدم وجود نگرش تک بعدي به طـرح 
و مـواردي از ایـن قبیـل     کالبدي محـالت شـهري  

  باشد. می
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