
 Researches Biannual Journal of Urban Ecology                           یشهر یشناس بوم یها پژوهشپژوهشی  -دو فصلنامه علمی

  Vol. 9, Issue. 2, No. 18, Autumn &Winter 2018-2019 (27-40)                         (40 -27) 1397 پاییز و زمستان ،18پیاپی، 2شماره م، نهسال 
    

 

 

 ده کیچ

 دو منطقه محالت در زندگی کیفیت فضایی توزیع ارزیابی حاضر پژوهش هدف از
بوده است.  تحلیلی -کاربردی با ماهیت توصیفی پژوهشنوع  .استاردبیل  شهر

 شهر دو منطقه گانه یازده های محله انمورد بررسی کلیه ساکن آماری جامعه
 نفر 385 کوکران، تعداد مونهفرمول تعیین حجم ن از استفاده با که بود اردبیل

 اجتماعی، های شاخص حاضر پژوهش در نمونه تعیین گردید. حجمعنوان  به
 کمک به و استخراج شهری زندگی کیفیت سنجش برای کالبدی و اقتصادی

 پژوهش های شاخصعنوان  به شانون آنتروپی دهی وزن روش و سازی سرانه روش
 روش با استفاده از پژوهش های داده تحلیل و تجزیه در نظر گرفته شدند.

های  محله بین در مطالعه انجام یافت. طبق نتایج ویکور معیاره چند گیری تصمیم
 توجه قابل زندگی اختالف کیفیت فضایی از نظر توزیع گانه شهر اردبیل یازده

 ها محله ترین محروم 9 محله برخوردارترین و 3 محله که طوری وجود دارد، به
 بودند. 
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Abstract 

The purpose of this study was to assess the spatial distribution 

of quality of life in neighborhoods of Ardebil district of two 

cities. The present study is an applied type.The statistical 

population of this study was 11th district of Ardebil city of 

Iran. Using Cochran formula, 385 people were selected as the 

statistical sample. In this research, socio-economic and 

physical indicators were extracted to measure urban quality of 

life, and the research methods were converted into genotyping 

method using Shannon entropy weighting method. Vikor 

multi-criteria decision making method has been used to 

analyze the research data. The results of this study indicate 

that there is a significant difference between neighborhoods in 

terms of the spatial distribution of quality of life. Accordingly, 

the results showed that the neighborhood 3 is the most 

favored and in the first place, the neighborhood of 9 deprived 

neighborhoods in terms of quality of life indicators are 

deprived. 
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 مقدمه

مربوط به کیفیت زندگی، تنها زیستن مهم نیست  های بحثدر    
 (.Cramer, 2004: 104) بلکه کیفیت آن نیز دارای اهمیت است

 ایه مشخصهنگرانی از کیفیت زندگی، یکی از توان گفت  می
 . Pacione, 2003: 19)) تهای معاصر اس جامعه

 در مورد ییها پرسشزندگی خوب و پاسخ به  کیفیتتبیین    
، توجه متفکرین مذهبی ،زندگی، منظور و مقصود نهایی زندگی

فالسفه، هنرمندان و نویسندگان را در طول تاریخ به خود معطوف 
وم کیفیت اگرچه مفه :Ruta et, al., 2007). (397 استداشته 

ی و مفاهیم است، مفهوم ناز معا هایی الیهزندگی شهری شامل 
عینی و  های جنبهعمده شامل دو جنبه است:  طور بهکلی آن 

 و گیندز کیفیت بهط مربو  طهیح (Dajian, 2010: 34).ذهنی 
وز وسیع نبوده رـما اندازه به انیـمز یچـهدر  شایدآن  سنجش

 مردان و دولتی علوم اجتماع، اندیشمندان اقتصاددانان. است
اجرمی و کلته، )ج نگرند یمخاصی به این مقوله  دگاهیاز دهرکدام 

مایل جمعیت در سرتاسر جهان برای تمرکز در ت .(5: 1385
شهرها، یکی از دالیل اصلی توجه به مفهوم کیفیت زندگی در 

  (.54: 1393 مطالعات است )ساالری سردری و همکاران،
جوامع مختلف   یچیدهپمهم و   مسئله صورت بهنی امروزه شهرنشی   

اخیر، موجب بروز  یها دههدر  ،درآمده است و افزایش سریع آن
مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متعددی در شهرها شده 
است. گسترش سریع شهرها باعث پیدایش مسائلی از قبیل تعیین 

 ،نشینی یهشحاواحدهای تولیدی و خانوار، مهاجرت و ر محل استقرا
آلودگی محیط  ،نظام توزیع شهرها ،مطلوب ی اندازهترافیک مسکن، 

  (.1: 1391)عابدین درکوش، د شو یمشهری  ی یهمالشهری و 
رفاه و  های شاخص ترین مهمخود یکی از  ،شهر و شهرنشینی   

اما رشد شتابان آن  .شود میتوسعه اجتماعی و اقتصادی محسوب 
ادی صری از بسیاری امکانات اجتماعی و اقتسرانه برخوردا تواند می
کاهش  صورت بهآن  پیامدهایدهد و از این طریق  کاهشرا 

 .مختلف شهری نمایان شود های عرصهسطح کیفیت زندگی در 
جمله ایران که افزایش ازدر کشورهای در حال توسعه  مسئلهاین 

 ریزی برنامهتر مواقع ناخواسته و بدون  جمعیت شهرها که در بیش
  .باشد میقوع پیوسته است بسیار مشهود وبه 
و مدیران  ریزان برنامهاهداف  ینتر مهمبه همین دلیل یکی از    

شهری در عصر حاضر افزایش سطح کیفیت زندگی در شهرها و 
این مهم از  است.در بین شهروندان  مندی رضایتباال بردن میزان 

دی و معنوی تأمین نیازهای اساسی ما برای ریزی برنامهریق ط
 .خواهد بود پذیر امکان ،شهر انتوأمان و برابر در بین ساکن طور به

 شدن هر یک برآوردهنیازهای انسانی و رضایت ادراک شده از 
 فردی، شرایط محیط زیستی، های ویژگیبه لحاظ  ،از نیازها

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از کشوری به کشور دیگر، از 
 تواند میدیگر ای محلهبه  ای محلهاز شهری به شهر دیگر و حتی 

عجیبی   عالقهبشر (. 8: 1394)نسترن و همکاران،  باشدمتفاوت 
به تمرکز و استقرار در واحدهای سکونتی بزرگ دارد. مطابق 

نزدیک به نیمی از مردم جهان در شهرها  ،آمارهای موجود جهان
د آینده نیز وجو های دههدر  نساکن هستند و انتظار افزایش آ

ناشی از تالش مردم  توان میاین موضوع را  ،در حالت کلی .ددار
برای ارضای نیازهای خود و وجود امکانات مناسب زندگی در 

 .(Royuela and Surinach, 2004: 549)شهرها دانست
 که به این دلیل شهر اردبیل مانند بسیاری از شهرهای دیگر   

دیگر استان نسبت به شهرهای  آن جمعیتبوده  مرکز استان
پژوهش این در این راستا هدف  .ی داشته استتر بیش افزایش
کیفیت زندگی محالت منطقه دو شهر  توزیع فضایی ارزیابی

میزان کیفیت زندگی و  سنجش آناصلی اردبیل بوده و مسئله 
 در محالت منطقه دو شهر اردبیلن توزیع فضایی آ  نحوه

 ؟ باشد می
 

 مبانی نظری

 یزندگمفهوم کیفیت 
 باشد می و چهچیز  معنی به( Qual) نیدر التواژه کیفیت زندگی     

ی آن ها تفاوت  یرندهگ بر درو ی آمده چگونگ معنی به (Qualit)و 
 یگران متفاوتبا دو  فرد بودهه ب منحصر هر فرداست که برای 

کیفیت زندگی سه ویژگی زیر را دارا  (.20:1385 کرد زنگنه،)ت اس
 است:

 ؛شود وضعیت زندگی افراد مشخص می براساسگی کیفیت زند. 1

 ؛کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی است. 2

های ذهنی  های عینی با شاخص کیفیت زندگی عالوه بر شاخص. 3
 (.24: 1388شود )غیاثوند،  نیز سنجیده می

نظیر  یدانان یجغرافتوجه به کیفیت زندگی در جغرافیا توسط 
زمان شامل دایره  و با گذشتد شم وارد این عل 2یهاروو  اسمیت
 شیحداکثر آسای تمایالت بشر برای داشتن تمامو  ها انسانتمامی 

  (.131: 1392، و همکارانرائی )سرا در بر گرفت در زندگی 
زندگی  تیفیتعریف کرد: ک گونه نیا توان یم یفیت زندگی راک
مانند چگونگی توزیع کاال و روابط  یفیکمی و ک یها جنبه ههم

از زندگی، مشارکت و احساس  تیجتماعی، رضاا

                                                                       
1. Smith 
2. Harvey 
 

 های ذهنی و کیفی مانند خدمات و نیازهای مادی انسان  و جنبه
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شماعی ) گیرد یم بر درانسان را  یازهایکلیه ن همبستگی اجتماعی و
 مفهومی زندگی شهریکیفیت  .(2749 :1384 ،مدحارپوو 

جمعیت  یتو وضع یطدر رابطه با شرا یفیک یبعد و چند یچیدهپ
 یها شاخصبه  ناظر ودر یک مقیاس جغرافیایی خاص است 

کیفیت  باشد. می عینی یا کمی یها شاخص و یفیک یانی ذه

به  یزندگی در نواحی شهری با عنوان زندگی راحت و دسترس
 .( Eiser, 2004:2) است یاساسی در محیط شهر یازهاین

های کیفیت  ، شاخص2ل زندگی و جدو، تعاریف کیفیت 1جدول 
  کند. زندگی را بیان می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پیشینه تجربی
های در زمینه کیفیت زندگی شهری  های اخیر پژوهش سال در   

 :شود  میاشاره  ها آنانجام شده که به برخی از 

(، در پژوهشی به نقاط قوت ارتباط 2006)3همکاران کریا و مک
ذهنی کیفیت زندگی شهری پرداختند.  های عینی و بین شاخص

 های صضعیفی میان شاخ  دهد که رابطه مینشان  نتایج این پژوهش
 را دارد و اقدام شهرسازی های ذهنی وجود شاخص عینی و

تنها با  نتایج سنجش کیفیت زندگی شهری براساستوان  نمی
 بندی کرد. ذهنی( اولویت استفاده از یک نوع شاخص )عینی یا

ها بر  بین این دو دسته شاخص و تأثیرگذاری آن ارتباط بایدبلکه 
 د تحلیل قرار بگیرد.طور مداوم مور کیفیت زندگی شهری به
سنجش کیفیت زندگی در به ، (2007) 4سانتوس و مارتینس

نظارت بر  منظور بهپژوهش را ها این  آن .شهر پورتو پرداختند
اصلی  اند. دوجزء رتو انجام دادهکیفیت زندگی شهری در شهر پو
های آماری و  شاخص براساساین سیستم یک رهیافت کمی 

ارائه  ساکنان از شرایط زندگیدرک  براساسیک تحلیل کیفی 
 درککسب  منظور شده است. نتیجه پژوهش آنان این بود که به

 گیری کارآمدتر کیفیت زندگی شهری، هر دو اندازه تر و عمیق
 مفید بوده و مکمل یکدیگر هستند. گیری اندازهمعیار 

                                                                       
3. McCrea et al 
4.Santos  and Martins 

و کیفیت  وزن در پژوهشی اضافه، (2009) 5همکاران و پلو کینآ
 ، دریافتند کهالعه موردی شهر مرکزی نیجریهمط شهری، زندگی

سن و وزن  یشافزا مرکزی نیجریه با کیفیت زندگی سکنه شهر
 کند. یکاهش پیدا م

شهری و  های مقیاسبررسی به ، (2017) 6شونا و همکاران
شرایط آب و هوایی بر کیفیت زندگی شهرهای ساحلی پرداختند. 

یت زندگی ساکنان وهوایی بر کیف نتیجه این بود که شرایط آب
 شهرهای ساحلی تأثیرگذار است.

ارزیابی توزیع فضایی (، به 1391باقری کشکولی) موسوی و   
سردشت پرداختند. نتایجی که با  کیفیت زندگی در محالت شهر

استنباطی و رگرسیون چند  های آماری توصیفی و روش استفاده از
ه متغیرهای کدهد  آمد، نشان می دست بهمتغیره، تحلیل واریانس 

در باال رفتن میزان  ترین تأثیر را بیش 867/0کالبدی با میزان 
سردشت داشته است. برای  کیفیت زندگی در سطح محالت شهر

ریزی  بهبود کیفیت زندگی در سطح محالت شهر سردشت، برنامه
 تواند بسیار تأثیرگذار باشد. های اقتصادی کالبدی می در شاخص

به تحلیل کیفیت زندگی شهری  (،1394ان )زاده و همکار اسماعیل   
 شناسی:  آن با مشارکت شهروندان در امور شهری مورد  رابطهو 

 زندگی کیفیت مجموعه، داد نتایج نشان. پرداختند شهر نقده،

                                                                       
5. Akinpelu et al 
6. Shona et. al. 

 تعاریف مختلف کیفیت زندگی. 1جدول 

 ها در شرایط اجتماعی و اقتصادی عمومی. میزان رفاه افراد و گروه 1982مولر،

 1992استوور و لیون،
دیگر کیفیت  عبارت از زندگی خود رضایت داشته باشند. به طورکلی بهافراد 

 شده است. زندگی معادل احساس رضایت کلی از زندگی گرفته

بهداشت  گروه کیفیت زندگی سازمان

 1993جهانی،

و در  های فرهنگی و ارزشی جامعه ادراک فردی از وضعیت زندگی در متن نظام
 های فرد. با اهداف، انتظارات، استانداردها، عالیق و نگرانی ارتباط

 1998مک گرگور، 

آورده  دست بهمیزان برخورداری فرد، البته نه فقط برخورداری از چیزهایی که 
را دارد. به بیان دیگر، کیفیت  ها آنهایی که فرصت انتخاب  بلکه از تمام گزینه

های  موفقیت و آگاهی از فرصت زندگی به آزادی برای رسیدن و نرسیدن به
 واقعی وابسته است که فرد در مقایسه با دیگران در اختیار دارد.

 2003پسیون،

از تجانس یا  ای درجهاز محیط ساخته شده کیفیت زندگی  ای ویژه ی زمینهدر 
ناهماهنگی بین ساکنان شهر و محیط شهری احاطه کننده مجاور تفسیر 

 .شود می

 چند بعدی شامل قلمروهای مادی، احساسی، روانی، اجتماعی رفتاری. ساختاری 2004جنز، 

 1387با استفاده از رضوانی و همکاران،  مآخذ:                                                                                  
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 کیفیت زندگی یها شاخص .2جدول 

 توضیحات مورد نظر یها حوزه محقق

 7گروه
 ،جسمانی -سالمت جسمانی، تصور و بروز روانی

 روابط اجتماعی، محیط پیرامون
 10جنبه 24 در کهمربوط به کیفیت زندگی،  9حوزه 4در  8سنجه 100مبتنی بر 

 شده است یده سازمان

 11مقیاس جامع کامینز
 بازدهی، صمیمیت، ،مادی، سالمت زیستی به

 عاطفی زیستی بهایمنی، مکان اجتماع محلی، 
یک از ر . هکند یمپیشنهاد  را  ت حوزه هف کیفیت زندگی درابعاد ذهنی  ابعاد عینی و 

 .ذهنی هستند  سنجهعینی و دو   سنجه 3دارای  ها حوزهاین 

 یها شاخص ی برنامه
 12شهر جهانی

 ،ها رساختیز، (Tenure)حق تصرف مسکن 
 ب، مدیریت پسماند،آ المت و آموزش،س

 جمعیت، موضوعات اقتصادی و مرتبط با نیروی
 مت محلیحکو ،کار، حمل و نقل، امنیت

م پایگاه داده این مجموعه با نا یننخستاسکان بشر سازمان ملل است.  تابع برنامه
(GUID1)  1993کشور را در سال  237 یها دادهو  کارکرد بهآغاز  1996در سال 

شهرها  یبند رتبهمنظور  به ،برنامهاین  تالش بامبنا مورد استفاده قرار داد  سالعنوان  به
 شهری شکل گرفت ی توسعهیک شاخص  ،سطح توسعه براساس

  13شهرها یها دادهکتاب 
 قه آسیا پاسیفیکدر منط

 خدمات شهری، ،ینیشهرنشمهاجرت و  ،جمعیت
 ، بیماری و فقر، محیط شهری،یدرآمداختالف 

 یور بهره، حمل و نقل شهری، سالمت و آموزش
 شهری، عوامل فرهنگی، فناوری یریپذ رقابتو 

 شهری، اییوکمرحیت و و ارتباطات، مسکن، مدیر
 زمین شهری

 براساسو سنجش  ها شاخصچنین  همو  ها دادههدف عملیاتی این اقدام، رفع نیاز به ارتقاء 
سریع منطقه آسیا پاسیفیک از طریق ایجاد یک معیارهای مشخص در شهرهای در حال رشد 

 شهری بود یها شاخصپایگاه داده از 

سنجش شهری  ی برنامه
 اروپا

 کار، یت، ساختار خانوار، بازار نیروی، ملیتجمع
 مسکن، آمدی و فقر،رد یها تفاوتبیکاری، 
 ، اشتغال، فعالیت اقتصادی،جرائم، سالمت

 آموزش و پرورش، مشارکت مدنی، تأمین
 ، کیفیت هوا وها و مهارتسطح آموزش 

 ، کاربریزائددا، آب و مواد صمدیریت سر و 
 زمین، الگوهای حمل و نقل، استفاده از

 رهنگ و تفریحات، فاقلیم و جغرافیا ،انرژی

ز از اطالعات جامع و قابل مقایسه، ا یا مجموعهو حفظ  یآور جمعهدف این پروژه 
شهر کوچک و متوسط  285آماری را برای  یها دادهکیفیت زندگی است و  یها شاخص

 کند یم  آوری جمعکشور اروپایی   27از 

 پیمایش کیفیت زندگی
 14 مرسرۀمؤسس

 ( محیط2محیط سیاسی و اجتماعی، ( 1
 اجتماعی، –فرهنگی( محیط 3اقتصادی، 

 ( مدرسه5مالحظات درمانی و بهداشتی، ( 4
 ( خدمات و حمل و نقل عمومی،6، و آموزش

 ( مسکن،9( کاالهای مصرفی، 8 ( تفریح،7
 این ده طبقه اصلی ،ساخت انسان( محیط 10

 شوند یمعامل یا معیار تقسیم  39به 

گزیده است. در سنجش بربرای سنجش کیفیت زندگی را روش عینی  ،سرموسسه مر
 های بر پایه سنجششهر در نقاط مختلف جهان  30در ارتباط با  یا مطالعه ،موسسه مرسر

در سال  بار یک صورت بهمعیار یا عامل  39اصلی و  یبند طبقه 10و ارزیابی مشروح 
 .گیرد یمصورت 
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7. WHOQOL 
8. Measure  
9. Domain 
10  . Facet 
11. ComQOL 
12. GUIP 
13. Cities Data Book )CDB( 
14  . mercer 

، زندگی و محیط شهری ابعاد اجتماعی، جسمانی، فرهنگی
محیطی و کیفیت محیط شهری، در مشارکت شهروندان در امور 

رابطه مثبت  ها آن میانو  رددا غیرمستقیمتأثیر مستقیم و  شهری
 وجود دارد. داری معنیو 
تحلیل فضایی کیفیت به در تحقیقی (، 1395رضاعلی و همکاران )   

ل برای تدوین مدل از مدل دیمات آنانزندگی در ایران پرداختند. 
 ها و از مدل برای محاسبه وزن شاخص ANPمدل  از مفهومی و

SAW نتیجه کلی پژوهش، ها استفاده کردند.  برای تلفیق شاخص
 های کیفیت زندگی دارد. ای بودن شاخص خوشه حکایت از

 

رزیابی کیفیت زندگی شهری (، به ا1396رفیعی مهر ) زیاری و 
نتایج  شناسی: محله حصار همدان پرداختند.د مور نیشن هیحاشبافت 

که کیفیت زندگی در حصار از سطح متوسط نسبتاً  حاکی از آن است
های تأثیرگذار بر کیفیت زندگی در  تر است و بین تمامی مؤلفه پایین

 سکونتگاه، تأثیر گذارترین مؤلفه نوع اقتصادی آن است.

 پژوهشروش 
 ،و به لحاظ ماهیت کاربردیپژوهش حاضر به لحاظ هدف    

اردبیل شهر  2باشد. جامعه آماری آن منطقه  تحلیلی می -توصیفی
 است.
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نفر با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. روش  385حجم نمونه 
گیری، تصادفی ساده برای تعیین حجم نمونه در محالت  نمونه

(. 3 جدول) تکمیل شده است نامه پرسش 35بوده و برای هر محله 
نامه از متخصصین و میزان  پرسش روایی محتوایی ی تعیینبرا

 محاسبه گردید. 88/0آلفای کرونباخ از با استفاده  پایایی،
میدانی  و ای صورت کتابخانه اطالعات به و ها آوری داده جمع

ای( صورت گرفت و تجزیه و تحلیل اطالعات با  نامه )پرسش
برای   GISافزار و نرم SPSS ،EXCELافزارهای  استفاده از نرم

بندی  کار رفته است. در نهایت رتبه نشان دادن توزیع فضایی به
گیری چند معیاره ویکور انجام  محالت با استفاده از مدل تصمیم

 .گرفته است
 

 ی و متغیرهای پژوهشها شاخص
و  نیتر ی، علمنیتر کیفیت زندگی شهری، مناسب یها شاخص   
 شهروندان یکیفیت زندگ ایابزار برای بررسی وضعیت  نیتر جیرا

سیاسی،  طیالبته باید متناسب با شرا .و شناخت مسائل آنان است
 ییهر جامعه و نظام حکومتی شناسا یطیمح و ، اجتماعیاقتصاد

 (.2:1389ی، نیو اموظیفه دوست ها استفاده گردد ) و از آن شده
 دهد. های پژوهش را نشان می ، شاخص4جدول 

 

 مورد مطالعه  محدوده
و  درجه 38در موقعیت ریاضی  ،مرکز استان اردبیلشهر اردبیل 

دقیقه طول شرقی  17و درجه  48و دقیقه عرض شمالی  15
میان  و در متر 1345آن از سطح دریا  ارتفاع .واقع شده است

جمعیت شهر اردبیل مطابق . دقرار دار و سبالنتالش  های کوه
 485153 ،1390 در سال، نفر بوده 418262 ،1385 سرشماری

، )مرکز آمار ایران باشد نفر می 529373، 1395و در سال  نفر
  (.1395و  1390

برای  ،شهر تیو جمعبا توجه به وسعت  اردبیل یشهردار   
 .تتقسیم کرده اس منطقه 4شهر را به  ،بهبود ارائه خدمات

ان هر یک از این محالت نش تیو جمعمساحت ، 5جدول 
وسعت دارد.  هکتار 1689اردبیل حدود  شهر 2نطقه م .دهد می
شهر اردبیل(  2موقعیت منطقه مورد مطالعه )منطقه  نیز ،1لشک

 . دهد یمنشان  محله 11و ناحیه  3 با
 

 منطقه دو شهر اردبیل گانه ازدهمحالت یجم نمونه حتعیین  .3 جدول

 حجم نمونه محالت

 35 1محله 

 35 2محله 

 35 3محله 

 35 4محله 

 35 5محله 

 35 6محله 

 35 7محله 

 35 8محله 

 35 9محله 

 35 10محله 

 35 11محله 
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 پژوهش سازی شاخص. 4جدول 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 متغیر شاخص

ی
اجتماع

 

 رضایت از محله

 میزان رضایت از زندگی در این محله

 برای گذرانه میزان رضایت از محل

 تفریحگاه و...(اوقات فراغت )شهربازی، سینما، 

 ی خودها محلهاعتماد به هم ن میزا

 میزان همکاری در کارهای محله

 میزان احساس تعلق به محله

 روابط اجتماعی

 غیر فامیلد میزان رضایت از نحوه برخورد با افرا

 میزان رضایت از کیفیت روابط اجتماعی با دوستان

 سایگانرضایت از کیفیت روابط اجتماعی با هم

زیستی فردی و رفاه  به

 اجتماعی

 میزان امید به آینده

 میزان رضایت از وضعیت جسمی خود و اعضای خانواده

 میزان رضایت از جایگاه و موقعیت اجتماعی خود

 امنیت

 میزان خطر در هنگام شب برای رفت و آمد

 میزان سرقت و نا امنی و درگیری

 ار )معتاد و ولگرد(و ب بند یبتعداد افراد 

 مخروبه و محل خالف های مکانتعداد 

ی
صاد

اقت
 اقتصاد 

 میزان رضایت از درآمد

 انداز پسمیزان رضایت از 

 میزان رضایت از دارایی

 میزان رضایت از آینده شغلی

ی
کالبد

 

 دسترسی

 میزان رضایت از دسترسی به مراکز خرید

 عمومیرضایت از دسترسی به حمل و نقل 

 های ورزشی میزان رضایت از دسترسی به مکان

 میزان رضایت از دسترسی به مراکز آموزشی

 ها میزان رضایت از دسترسی به خدمات مالی و اعتباری بانک

 مراکز بهداشتیه میزان رضایت از دسترسی ب

 و نقل( حملارتباطات )

 و نقل عمومی حملمیزان رضایت از کیفیت 

 و نقل عمومی متناسب با نیازها حملن رضایت از فراوانی میزا

 ی اتوبوس و تاکسیها ستگاهیامیزان رضایت از توزیع 

 ستیز طیمح

 ی زبالهآور جمع  نحوهمیزان رضایت از 

 ها ها و کوچه میزان رضایت از پاکیزگی و روشنایی، خیابان

 رضایت از فضای سبز و پارک

 محیطی )گرد و غبار...( زیست میزان آلودگی

 ها میزان رضایت از طراحی شبکه معابر، خیابان و کوچه

 مسکن

 رضایت از نور و روشنایی منزلمیزان 

 رضایت از اندازه خانهمیزان 

 های صوتی و محیطی رضایت از موقعیت خانه نسبت به آلودگیمیزان 

 رضایت از نوع و شکل خانهمیزان 

 (خانه از شرایط فیزیکی خانه )مواد و مصالح مقاوم در ساخت رضایتمیزان 

 رضایت از دید و منظرمیزان 

 و آب ی گرمایشی، برق رضایت از هزینهمیزان 
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 منطقه دو شهر اردبیل ی گانه ازدهویژگی محالت ی. 5جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استانداری اردبیل :مأخذ                                                                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 1393نقشه پایه: شهرداری اردبیل،مآخذ                 همورد مطالع ی محدودهنقشه . 1شکل                                                 

 
                                                                                                                                        

 

 ی پژوهشها مدل

 روش آنتروپی شانون

های معمول برای تعیین وزن  روش آنتروپی، یکی از روش   
 1975در سال این روش  .باشد می ها یا میزان اهمیت شاخص

در روش انجام این مراحل . ارائه شده است 15شانون ویور توسط
به شرح زیر ار معی nگزینه و  m با گیری تصمیمیک ماتریس 

  :(56-55 ،1389)عطایی:  است

                                                                       
15. Shannon Weaver 

  تعیین

1 .      

)تعیین آنتروپی هر شاخص ) 

 
2.  

 () نحراف هر شاخصتعیین عدم اطمینان یا درجه ا 

 3.  

 (ین وزن هر شاخص)یتع 

4. 

 

 جمعیت )نفر( کتار(مساحت محالت )ه 2محالت منطقه 

 10150 114 1محله 

 10100 114 2محله 

 10150 107 3محله 
 10000 147 4محله 

 10200 129 5محله 

 10100 115 6محله 
 10000 133 7محله 

 10000 379 8محله 

 10030 178 9محله 

 10040 139 10محله 

 10030 134 11محله 

 110800 1689 جمع
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  16ویکور
. ندداد ارائهرا  ویکورروش  1988در سال  17اپرویکوویک و تزنگ   

چند  یریگ میتصمتوافقی مسائل  یزیر برنامهاین روش که مبتنی بر 
معیار و  mمعیاره  گیری چند یک مسئله تصمیم اگر در .معیاره است

n  ،زینه با انتخاب بهترین گ منظور بهگزینه وجود داشته باشد
  :شود ذیل اقدام میمراحل  و انجام استفاده از این روش

 تشکیل ماتریس تصمیم 

                             1 .    

                          کردن ماتریس اسیمق یب .2

                           دار وزنتعیین بر .3

رای معیارهای ب بهترین مقدار  تعیین بهترین و بدترین 
 مثبت و منفی به ترتیب از زیر:

4.      

5.                                                            

ت و منفی نیز به ترتیب مثب یارهایمعقدار برای م  نبدتری
 از روابط :

6.                                                           

7.                                                           

( و مقدار Sمحاسبه مقدار سودمندی یا حداکثر مطلوبیت )
 است.( R)تأسف 

8.                                                 

9.                                                

. در روش است jمقدار وزن مواد برای معیار  wjکه 
مساوی یک باشد، همان مقدار  Pتوافقی اگر پارامتر  یزیر برنامه

Si دیآ یم دست به : 

10.                                       

باشد، همان  یمساو Pتوافقی اگر پارامتر  یزیر برنامهدر روش 
 :دیآ یم دست به ر مقدا

 :است( Qمقدار ) VIKORص محاسبه شاخ 
 

11.                                              

12.                                

                                                                       
16. VIKOR  
23. Opricovic & Tzeng 

در   ،  ،  
نرخ فاصله از  کننده انیب=   در این روابط: فرمول فوق 

نرخ  کننده انیب v گروهبا توجه به میزان توافق  .است آل دهیا دح
 رندهیگ میتصم  =و پارامتر  آل دهیاضد فاصله از حد 

، در 5/0. در صورت توافق باال، مقدار آن بیش از شود یمانتخاب 
و در صورت  5/0 یمساوصورت توافق با اکثریت آرا مقدار آن 

 تابعی از Qر مقدا .خواهد بود 5/0از  تر کم، مقدار آن نییپاتوافق 

Si   وRi  دحبوده که خود این مقادیر به ترتیب مقادیر فاصله از 
در  است.توافقی  یزیر برنامه در ∞=Pو  P=1به ازای  آل دهیا

 .در نظر گرفته شد 5/0ه این مقدار این مطالع

است. در این  Qو  R ،S مقادیر براساس ها نهیگزمرتب کردن 
در سه گروه از  ها نهیگز Qو  R ،Sمرحله با توجه به مقادیر 

 (.91 -87: 1389 )عطایی، شود یممرتب  تر بزرگبه  تر کوچک
 

 ها یافته
 ،منطقه دو گانه یازدهمدل ویکور برای بررسی وضعیت محالت    
)اجتماعی،  های شاخصدر  کیفیت زندگی لحاظ توزیع فضایی از

 . رود می کار بهاقتصادی و کالبدی( 
 شده است. دادهنشان  ،10 تا 7 های ولدر جد آمده دست بهنتایج    

 ،برخوردار 25/0 -0چهار سطح  دربا توجه به مدل ویکور محالت 
و برخوردار  نیمه 75/0تا  50/0، نسبتاً برخوردار 50/0 -25/0
آمده  دست بهکه هرچه عدد  اند شده یبند دستهمحروم  1 -75/0
  .دهد یماز کیفیت زندگی را نشان  تر بیش برخورداری ،باشد تر کم
 

 شاخص اجتماعی
 تا 262/0ضریب برخورداری از  ،شاخص اجتماعی براساس   

و  262/0با  سه های محلهطوری که  به .ر نوسان استد 992/0
 ،نسبتاً برخوردار ودوم  واول  های رتبه در 491/0با  چهار
با  دوو  597/0با هشت  ،585/0 باپنج  ،503/0با ده  های محله
 گیرند. قرار می سه تا شش و نیمه برخوردار های رتبهدر  725/0
با  ، شش937/0با  هفت، 935/0 بانه  ،785/0با  یک های محله
هفت تا یازده و محروم  های رتبهدر  992/0با  هیازد و 942/0

  (.2( و )شکل 6جدول ) هستند
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 منطقه دو شهر اردبیل گانه یازدهدر محالت شاخص اجتماعی وضعیت  .6جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 استفاده از مدل ویکور اجتماعی با شاخصشهر اردبیل از لحاظ  توزیع فضایی کیفیت زندگی در محالت منطقه دو. 2 لشک

 
 قتصادیشاخص ا

در  1تا  0 ضریب برخورداری از ،شاخص اقتصادی براساس   
 ،171/0 اهار بچ، 0با  هد های محلهکه طوری  به .نوسان است

 ،در رتبه یک تا چهار و برخوردار 245/0و سه با  197/0شش با 
پنج و شش  های رتبهدر  484/0 ایک ب 374/0 ایازده ب های محله

هفت و  هدر رتب 655/0 اب پنج هو محل نسبتاً برخوردار و
نه  825/0دو با  805/0با  هفت یها محلهو نهایتاً  ربرخوردا نیمه
هشت تا یازده و محروم  یها رتبهدر  ،1و هشت با  843/0با 

 (.3( و )شکل 7)جدول  هستند
 

 شاخص کالبدی
در  1تا  064/0ضریب برخورداری از  ،شاخص کالبدی براساس   

سه با  064/0شش با  های حلهمکه طوری  به .نوسان است
و  ،اول تا سوم و برخوردار های رتبهر د 085/0و هشت با  071/0
و نسبتاً برخوردار و  چهارمدر رتبه  251/0پنج با  های محله
پنج و  های رتبهر د 607/0هار با چ 593/0هفت با  یها محله

ده  769/0و با د 765/0نه با  های محلهشش و نیمه برخوردار و 
های هفت تا  رتبهیک در  و یازده با 948/0با  کی 915/0با 

 (.4( و )شکل 8جدول )هستندیازده و محروم 

 
 
 
 

سطح 
 برخورداری

 محالت Q R S رتبه

نسبتاً برخوردار 1 262/0  063/0  512/0   3 محله

بتاً برخوردارنس 2 491/0  067/0  363/0   4 محله

نیمه برخوردار 3 503/0  067/0  372/0   10 محله

نیمه برخوردار 4 585/0  065/0  556/0   5 محله

نیمه برخوردار 5 597/0  067/0  434/0   8 محله

نیمه برخوردار 6 725/0  067/0  516/0   2 محله

محروم 7 785/0  067/0  551/0   1 محله

محروم 8 935/0  067/0  619/0   9 محله

محروم 9 937/0  067/0  612/0   7 محله

محروم 10 942/0  067/0  616/0   6 محله

محروم 11 992/0  067/0  647/0   11 محله
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 منطقه دو شهر اردبیل گانه یازدهوضعیت شاخص اقتصادی در محالت . 7جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ویکوراستفاده از مدل  شهر اردبیل از لحاظ شاخص اقتصادی با توزیع فضایی کیفیت زندگی در محالت منطقه دو. 3 شکل

 

 شهر اردبیل ،دوگانه منطقه  هیازدوضعیت شاخص کالبدی در محالت . 8 لجدو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 محالت Q R S رتبه سطح برخورداری

000/0 1 برخوردار  031/0  069/0  10 محله 

171/0 2 برخوردار  088/0  137/0  4 محله 

197/0 3 برخوردار  073/0  239/0  6 محله 

245/0 4 برخوردار  102/0  210/0  3 محله 

374/0 5 نسبتاً برخوردار  169/0  169/0  11 محله 

484/0 6 نسبتاً برخوردار  166/0  363/0  1 محله 

655/0 7 نیمه برخوردار  181/0  596/0  5 محله 

805/0 8 محروم  250/0  582/0  7 محله 

825/0 9 محروم  231/0  689/0  2 محله 

843/0 10 محروم  250/0  647/0  9 محله 

000/1 11 محروم  250/0  910/0  8 محله 

  محالت Q R S رتبه سطح برخورداری

برخوردار 1 064/0  033/0  222/0    6 محله

برخوردار 2 071/0  030/0  300/0    3 محله

برخوردار 3 085/0  033/0  230/0    8 محله

نسبتاً برخوردار 4 251/0  034/0  402/0    5 محله

نیمه برخوردار 5 593/0  044/0  477/0    7 لهمح

نیمه برخوردار 6 607/0  047/0  403/0    4 محله

محروم 7 765/0  049/0  518/0    9 محله

محروم 8 769/0  049/0  521/0    2 محله

محروم 9 915/0  049/0  683/0    10 محله

محروم 10 948/0  049/0  718/0    1 محله

محروم 11 000/1  049/0  776/0    11 محله
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 استفاده از مدل ویکور کالبدی با شاخصشهر اردبیل از لحاظ  توزیع فضایی کیفیت زندگی در محالت منطقه دو. 4 شکل

 

 تلفیقی های شاخص
 اقتصادی و کالبدی ،، اجتماعیهای شاخصآمده در  دست بهنتایج    

از  محالت تر بیشکه رتبه  استحقیقت دهنده این نشان 
 ثالًم است.متفاوت  ها شاخصریک از این هلحاظ برخورداری از 

محله سه از لحاظ شاخص اجتماعی در رتبه اول، از لحاظ شاخص 
چهارم و از لحاظ شاخص کالبدی در رتبه دوم  رتبهاقتصادی در 

 .قرار گرفت
 باعث گردید شاخصی تحت عنوان شاخصاین نتایج متفاوت    

 و رتبه دکن میبا هم بررسی ا ر ها شاخصتلفیقی که مجموعه 

 نیز محاسبه شود. ،کند میبیان  ها شاخصمحالت را در مجموع 
ا ت 192/0برخورداری از  یبضر ،تلفیقی یها شاخص براساس

ر رتبه د 192/0با  هکه محله سطوری  به .در نوسان است 848/0
با ده  ،423/0 ا، چهار ب401/0شش با  های محله ،اول و برخوردار

دوم تا پنجم و  های رتبهتیب در به تر 497/0پنج با  و 473/0
نیمه  و ششم رتبهدر  560/0 اهشت ب محله ،نسبتاً برخوردار

، هفت با 773/0دو با  ،739/0یک با  های محله وبرخوردار 
تا  مهفت های رتبهر د 848/0 اب نهو  789/0، یازده با 778/0

  (.5و شکل  9 ل)جدو هستندیازدهم و محروم 

 

 

 منطقه دو شهر اردبیل گانه یازدهتلفیقی در محالت  ایه شاخصوضعیت . 9جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محالت Q R S رتبه سطح برخورداری

برخوردار 1 192/0  065/0  341/0   3 محله

نسبتاً برخوردار 2 401/0  057/0  359/0   6 محله

3 نسبتاً برخوردار 423/0  067/0  301/0   4 محله

نسبتاً برخوردار 4 473/0  049/0  375/0   10 محله

اً برخوردارنسبت  5 497/0  093/0  521/0   5 محله

نیمه برخوردار 6 560/0  117/0  525/0   8 محله

محروم 7 739/0  094/0  544/0   1 محله

محروم 8 773/0  116/0  575/0   2 محله

محروم 9 778/0  120/0  557/0   7 محله

10 محروم 789/0  095/0  531/0   11 محله

محروم 11 848/0  122/0  595/0   9 محله
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 استفاده از مدل ویکور تلفیقی با های شاخصاز لحاظ  اردبیل 2توزیع فضایی کیفیت زندگی در محالت منطقه  .5 شکل

 

 یریگ جهینتبحث و 
 یچـهدر  شایدآن  سنجش و گیندز کیفیت بهط مربو  طهیح   
، اندیشمندان اقتصاددانان .وز وسیع نبوده استرـمبه اندازه ا انیـمز

خاصی به این مقوله  دگاهیاز دهرکدام  و دولتمردانی وم اجتماععل
 بهط مربو یها شاخص که شود یم ناشی ازآنجا مرا ینا. نگرند یم

و  هـتغذیاز  هـک رندیگ یم دربررا  سیعیو طیف ندگیز کیفیت
 طیمحـ و یاجتماع محیط، شتیابهد یها مراقبت تا گرفته پوشاک

شهر و شهرنشینی خود یکی از  .شود یشامل م راپیرامون  یمـاد
رفاه و توسعه اجتماعی و اقتصادی محسوب  های شاخص ترین مهم
سرانه برخورداری از بسیاری  تواند میاما رشد شتابان آن  .شود می

از این طریق  .امکانات اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهد
 های عرصهکاهش سطح کیفیت زندگی در  صورت بهپیامدهای آن 
در کشورهای در حال  مسئلهاین  .ی نمایان شودمختلف شهر

 تر بیشمله ایران که افزایش جمعیت شهرها که در ازجتوسعه 
بسیار مشهود  ،قوع پیوستهوبه  ریزی برنامهمواقع ناخواسته و بدون 

و  ریزان برنامهین اهداف تر مهماست. به همین دلیل یکی از 
دگی در مدیران شهری در عصر حاضر افزایش سطح کیفیت زن

. است در بین شهروندان مندی رضایتشهرها و باال بردن میزان 
های اساسی مادی جهت تأمین نیاز ریزی برنامهاین مهم از طریق 

 پذیر امکان ،شهر انأمان و برابر در بین ساکنتو طور بهو معنوی 
شدن  برآوردهنیازهای انسانی و رضایت ادراک شده از  .بود خواهد

فردی، شرایط محیطی  های ویژگیه لحاظ هر یک از نیازها ب
زیستی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از کشوری به کشور دیگر، 

دیگر  ای محلهبه  ای محلهاز شهری به شهر دیگر و حتی از 

چون  شهر اردبیل مانند بسیاری از شهرهای دیگر است.متفاوت 
 ،آن نسبت به شهرهای دیگر استان جمعیتمرکز استان بوده 

 . ی داشته استتر بیش شافزای
شهر اردبیل  ،پژوهش محالت منطقه دو این ما درجامعه آماری    
ع فضایی کیفیت زندگی محالت توزیارزیابی  پژوهش هدف و

گوناگونی برای  یها روش یطورکل به .استدو شهر اردبیل منطقه 
در  کیفیت زندگی را توان یکه موجود دارد سنجش کیفیت زندگی 

مورد در محیط شهری  شده انتخابیا ابعاد  ها یژگیچارچوب و
 یها شاخصانتخاب  این پژوهش با در .سنجش قرار داد

فردی و رفاه  زیستی بهاجتماعی، ضایت از محله، روابط )راجتماعی 
 ،دسترسی ،ارتباطات) اقتصاد( و کالبدی) اقتصادی ،اجتماعی، امنیت

مورد ت محال ویکورل از مد یریگ بهرهبا  ن(و مسک زیست یطمح
  بررسی قرار گرفتند.

وجود اختالف قابل آمده از این بررسی حاکی از  دست بهنتایج    
کیفیت زندگی  ، به لحاظ توزیع فضاییمحالتتوجه در بین 

( 192/0) با کسب امتیاز سهمحله  ها شاخصدر مجموع  است.
ز ین امتیاتر کمو محله نه با کسب  ،و در رتبه اول برخوردارترین

کیفیت زندگی  یها شاخصلحاظ ین محله به تر محروم( 848/0)
(، ده با 423/0با )ر (، چها401/0شش با ) یها و محلهاست 

و م دوم تا پنج یها رتبه( امتیاز در 497/0( و پنج با )473/0)
ششم و نیمه  رتبه( در 560/0هشت با )ه محل ،نسبتاً برخوردار

 ،(773/0دو با )(، 739/0یک با ) یها محلهبرخوردار در نهایت 
( امتیاز در 848/0( نه با )789/0یازده با ) ،(778/0هفت با )

 دهد مینشان  امر این .هستندمحروم و هفتم تا یازدهم  یها رتبه
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تری از لحاظ دسترسی به امکانات موقعیت بهه ک ییها محلهکه 
دارا  ها محلهنسبت به سایر را وضعیت بهتری  ،ددارن و خدمات

نزدیک مرکز  که اینیک و دو با د مانن ییها محلهه . البتباشند می
و دسترسی بهتری نسبت به امکانات و خدمات  هستند شهر
لحاظ شاید به این دلیل که از. هستند جزء محالت محروم ،دارند

وضعیت خوبی نداشته ( ...، )اقتصادی مانند یگرد یها شاخص
بعضی ده از لحاظ شیا محالتی که نوساز هستند باعث و  باشند

قطبی شدن شدید  .ی داشته باشندتر کمبرخورداری  ،ها شاخصاز 
مدیریتی در امتیاز دادن  های یاستسساختار فضایی شهر در اثر 

به یک محیط در جذب امکانات و خدمات و یا عدم توانایی یک 
مطلوب کاهش کیفیت محیط در جذب امکانات و خدمات باعث 

این  شده است. زندگی شهری و خلق فضاهای محروم شهری
کشانده  به چالشفضای محروم مفهوم کیفیت زندگی شهری را 

 یزانر برنامهبه  پس. نماید ایجاد می فضا راو قرائت نامطلوبی از 
شهری و  یزیر برنامه در شود یمپیشنهاد مربوط  دیرانو م

تخصیص بودجه، جهت رفع و یا کاهش نابرابری بین نواحی و 
ج پژوهش حاضر نتای به با توجه را ها یتاولومحالت شهری، 

  مورد نظر قرار دهند.

 

 راهکارها
آمده  دست بهنتایج  های انجام شده و بررسی مطالعات و براساس

برای جلوگیری از تمرکز خدمات در  دو شهرمنطقه محالت  در
که  یمحالت تعادل بین محالت منطقه دو باید مرکز شهر و

در زندگی  ی ازتر کمرضایت  چنین وهمکیفت زندگی پایین 
ی به تر بیشتوجه  و قرار ریزی برنامهدر اولویت  وجود دارد، ها آن
 دو شهرمنطقه  شود. برای باال بردن کیفیت زندگی در ها آن

  توان ارائه داد: زیر را می های پیشنهاداردبیل 
 های مختلف  خدمات در قسمت امکانات و توزیع بهینه

 ؛ها آنارتقاء کمی و کیفی  منطقه دو و

 های خیابان سبز و یها، فضاها پارک بهبود وضعیت 
 ؛شهر از لحاظ کیفی و کمی

 بهداشتی،   زمینهکافی در  مناسب و های زیرساخت  ارائه
 آموزشی؛

 ب ساکنان به مشارکت در امور محله؛ترغی 

 ؛تاکسی اتوبوس و های ایستگاهمناسب  توزیع 

 ؛تالش برای رفع مشکل بیکاری ایجاد مراکز اشتغال و 
 بین همسایگان؛ دوستی در ایجاد حس صمیمیت و 

 ؛ساماندهی فضاهای ناامن موجود 

 ؛ی معابریبهبود وضعیت روشنا 

 غیرمسکونیکاربری  افزایش سرانه. 
 

 منابع
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آن با مشارکت  ی رابطهتحلیل کیفیت زندگی شهری و  (،1394)

 و جغرافیا ،ه: شهر نقدموردشناسیشهری  امور رشهروندان د
 .227 – 247 :17ای، شماره  منطقه –آمایش شهری 

نجش وضعیت س ،(1385) ابراهیم جاجرمی، کاظم و کلته، .2
شهروندان، مطالعه  نظر از شهردر  های کیفیت زندگی شاخص
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فضایی  تحلیل ،(1395) رصف قائدرحمتی، سیدعلی و علوی،

 نامه فصل له آمایش جغرافیایی فضا،مج ،زندگی در ایرانکیفیت 
شماره مسلسل  ،پژوهشی دانشگاه گلستان، سال ششم –علمی
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ی مدل  ارائه ها و ها، مدل کیفیت: بررسی مفاهیم، شاخص

توسعه، سال  روستا و نامه فصل، یپیشنهادی برای نواحی روستای
 .1 -26 :(3) ه، شمار11

ارزیابی کیفیت ، (1396) نو رفیعی مهر، حسی اله کرامتزیاری،  .5
ار مورد شناسی: محله حص نینش هیحاشزندگی شهری بافت 

-214 :23شماره  ،یا منطقه -و آمایش شهریغرافیا ج ،همدان
199. 

فرضعلی، حیدری مقدم، مصطفی، سبحانی،  ،ساالری سردری .6
کیفیت  یها مؤلفهبررسی  ،(1393م )نوبخت و عارفی، اعظ

دو  ،(مطالعه موردی: شهر المرد) زندگی در فضاهای شهری
 .53-63 : 2منظر شهر، سال اول، شماره  یها پژوهش نامه فصل
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