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 چکیده
 یدر مناطق شهر یزندگ تیفیک یهاشاخص نییتبحاضر  پژوهشهدف از 

ماهیت توصیفی  و براساس از نوع هدف کاربردی پژوهشمی باشد.  سنندج
شاخص  42از  متغیر اصلی و بیش 4و تحلیلی بوده است. در این پژوهش

 ،اقتصادی -ی اجتماعیاهنهیدرزمعینی و ذهنی کیفیت زندگی شهری 
 کالبدی شهر سنندج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.روش پژوهش

 -رکویومدل است و برای تجزیه و تحلیل از  و پیمایشی تحلیلی -توصیفی
 وها از طریق پرسشنامه آوری دادهروش جمعاستفاده شده است. مبنا  یزفا
برای سنجش پایایی ابزار از آزمون  باشد.می سنندج شهر گانهسه مناطق در

استفاده شده است. نتایج برای کل ابعاد رقم  SPSSافزار کرونباخ در نرم
های نمونه .ددار زارباقبول پایایی قابلدست آمد که داللت بر  به 734/0

نوآوری  ساده انتخاب شدند. تصادفیگیری با استفاده از روش نمونه پژوهش
از دست آمده به هاییافته ها است.شاخصبه کلیه نگری تحقیق از نظر جامع

و کالبدی  اقتصادی، های اجتماعی،شاخص که نشان دادفازی  -مدل ویکور
کیفیت زندگی و منطقه  سطحرین تبا باال ،3منطقه در  دسترسی به خدمات

نتایج  .ندبندی کیفیت زندگی قرار دارطبقه های بعدیبه ترتیب در رده 2و 1
از بین عوامل گوناگون طبیعی و انسانی، چگونگی  نشان دادند:

امنیت، همبستگی اجتماعی  مشارکت، ، نحوه مدیریت شهری،هایزیربرنامه
کیفیت اوقات  ،ینکز درمااردسترسی به م وضعیت تصرف واحد مسکونی،

 سنندج کیفیت زندگی شهری یدر ارتقا...  و سبزتوسعه فضای  فراغت،
توجه  باشهر سنندج  3کیفیت زندگی در منطقه  یارتقا .ثری دارندؤنقش م

ثر در توسعه ؤمشارکت م تحت تاثیر نقش مدیریت شهری، ،پژوهشبه نتایج 
 یارتقا ،ات شهریمدهای شهری و عدالت فضایی در توزیع خزیرساخت

 های اجتماعی و اقتصادی از قبیل اشتغال پایدار است. شاخص
 

 کليدي گانواژ
فضایی، شهر  عدالتمناطق شهری، ، نابرابری فضایی، زندگیکیفیت  

 .سنندج
 

Abstract 

The purpose of this study is to explain the indicators of 
the quality of life in the urban areas of Sanandaj. The 
research was of applied purpose and based on 
descriptive and analytical nature. In this research, 4 main 
variables and more than 42 objective and subjective 
indicators of the quality of urban life in the socio-
economic and physical fields of Sanandaj city were 
analyzed and Fuzzy basis was used. The data collection 
method was through a questionnaire and in three areas 
of Sanandaj city. Research samples were selected using 
simple random sampling method. The findings obtained 
from the Vicor-Fuzzy model showed that the social, 
economic, physical and access to services indicators in 
region 3, with the highest level of quality of life, and 
regions 1 and 2, respectively, are in the next categories 
of quality of life classification. are located The results 
showed: among the various natural and human factors, 
the way of planning, the way of urban management, 
participation, security, social cohesion, the status of 
occupying a residential unit, access to medical centers, 
the quality of leisure time, the development of green 
space, etc., in improving the quality of life. The city of 
Sanandaj has an effective role. According to the results 
of the research, the improvement of the quality of life in 
the 3rd district of Sanandaj city is influenced by the role 
of urban management, effective participation in the 
development of urban infrastructure and spatial justice 
in the distribution of urban services, and the 
improvement of social and economic indicators such as 
sustainable employment. 
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 همقدم
و  ریزانبرنامه یکی از اقدامات مهمو تحوالت آن در مناطق مختلف شهر  رییتغتحلیل و  یزندگ تیفیک هایشاخصو ارزیابی اسایی نش

 یشهر و تالش یکالبد و اقتصادی اجتماعی، یهاخصاش یارتقا ریزیبرنامه فرآینددر  یواقع کنش در ،یزندگ تیفیک است. یشهرمدیران 
عادالنه امکانات و  ییفضا عیتوز ییایجغراف دگاهیاز داست.  یشهر یزیردر عرصه برنامه یو چندبعد جامع یارهایبه مع یابیدر جهت دست

عادالنه  عیتوز .است یزندگ تیفیک مهم یارهاراهکاز  یکیعادالنه شهروندان  یابیو دست یمناطق مختلف شهر نیب یزندگ یهارساختیز
زمانی محقق  یزندگ تیفیک .شودمیکیفیت زندگی منجر  یارتقا هاقتصادی بو  یاجتماع برابر و عدالت هایفرصتو  یخدمات عموم

داشته ا ریت و کیفیت بین مطلوتربیش تواندیهنگامی مزندگی  یطمح .باشد شده نیتأمافراد جامعه  برای همه و آرامش شیآسا که شودیم
در ، یک از این عوامل چه هربرآورده سازد. چنان کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، یطیمحستیز را در ابعاد مختلف انسانکه انتظارات  باشد

 یابد.کاهش میمندی او از محیط زندگی احساس و ادراک وی از فضا و رضایت، شدفاقد کیفیات مطلوب با، محیط زندگی یک فرد
منطبق با استاندارها  که یشهر زیست محیط یفضای و کالبد، یفرهنگ -یاجتماع، یاقتصاد اوضاع ازاست  عبارت یهرش گیزند تیفیک 

های ذهنی و عینی و پیشرفت لحاظ ازهای انسان زندگی با توجه به تغییر استانداردها و خواسته تیفیکبنابراین سطح  .شداب مندیو رضایت
و  توسعه اصلی یکی از اهداف زندگی کیفیت بنابراین .(6: 1395 ،مدیفخری پورمح یابد )شماعی ول میو تحوتغییر  انفناوری در طول زم

 زانیو تحول در م رییتغ .(100: 1385، زادهلهسایی و ماجدی) استدر حال تغییر و تحول جوامع  هایگذاریسیاست با توجه به جامعهپیشرفت 
 یسطوح متفاوت گریمتعدد د یرهایو متغ جمعی طشانفراغت،  اوقاتگذران  ،اقتصادیی، اعاجتم روابط، متوضع سال ،سطح فرهنگدرآمد، 

را  مقوله این خاصی دیدگاه از هرکدام مرداندولت و شناسانجامعه، اقتصاددانان(. 6: 1385، کلته جاجرمی و) ابدییمظهور از کیفیت زندگی 
 رفاه، همگانی بهزیستی مانند هایواژه با مترادف یا و همراه واژه این، پیشرفته جوامع از خیرب در .(169: 1381 ،اسمیت) کنندیمتعریف 

 برابر در است کنشی واقع در مفهوم این کارگیریبه .(1: 1385، یوسفی حاج) شودمی گرفتهکار به آن مانند و اجتماعی تأمین، اجتماعی
 و ترجامع معیارهای به یابیدست جهت در تالشی و شهری یاسمق در کالبدی اصرف توسعه و ملی سطح در توسعه بعدییک توسعه

 فضایی توزیع و و عدالت فضایی شهر اجتماعی عدالت جغرافیایی دگاهیاز د(. 39: 1385، بیگدلی) است ریزیبرنامه عرصه در چندبعدی
 خدمات عمومی عادالنه توزیع یراز ؛دارد زیادی ریتأث گیکیفیت زند در شهری مختلف مناطق بین های زندگیزیرساخت و امکانات عادالنه

 فضایی توزیع در شهری مدیران آگاهانه عمل نیبنابرا د.کر خواهدکمک  فضایی پیچیده مشکالت و اجتماعی هایبحران پیشگیری از به
 زندگی کیفیتهای شاخص .(Iveson, 2011: 254) است زندگی مؤثر کیفیت یارتقا در فضایی هاینابرابری کاهش برای خدمات شهری

کیفیت  (.Lambiri, D., 2007:1-25 )است  المللیینب و یمل، محلی یهافضا بین مقایسه تطبیقی و یریگاندازه امکان یکواقع  در
. (72 :1387 ،رضوانی و منصوریانشود )گیری از هر دو نوع اندازه جامع طوربهو ذهنی  وهای عینی با استفاده از شاخص بایدزندگی 

مربوط به حقایق ، های عینیشاخص کهیحال در .دیآین از زندگی شهری به دست ماهای ذهنی از پیمایش ادراکات و رضایت ساکنصشاخ
 .شودیمارزیابی های ثانویه از داده بوده و با استفادهمشاهده  قابل

سنجش  .داردشهری  نواحی و محالت، ناطقم طحدر س دیزیا یهایوکاستکمسنجش کیفیت زندگی شهری و اطالعات ها در ایران داده
 .(1394، یابوالحسنینی و فخرالدیرماست ) آمار و اطالعات دقیق درگرو تربیشهای شهری محیط زندگی در تکیفیهای شاخص

از  یزندگ فیتکی ییابی به ارتقاشناسایی محالت محروم شهری و ارائه راهکارهای اجرایی و دست منظوربهتحلیل کیفیت زندگی 
 ژهیوبه در پایداری سیستم شهری یوجهت قابلبه چنین مطالعاتی اهمیت و ضرورت  توجهو مدیران شهری است.  زانیربرنامهاصلی  فاهدا

 ریزی برای مطالعه و برنامه، ار داردقرشهر سنندج در موقعیتی مرزی و توریستی  کهییآنجا ازدارد.  یمناطق مرز یشهرها
ی اگونهبهرشد و توسعه شهری در شهر سنندج فرآیند  است. همچنین کیفیت زندگی از ضرورتی دوچندان برخوردار هایاخصش شیخبتعادل

 های برخی نواحی از حداقل مناطق و نواحی دارای استانداردهای بسیار خوب زندگی و گیری است کهدر حال شکل
 ایشهر سنندج و همچنین مقایسه گانهسهیفیت زندگی در مناطق ارزیابی ک، رپژوهش حاض هدف .اندمحرومهای کیفیت زندگی شاخص

کیفیت  یو ارتقا یبخشتعادل راهکارهای ارائهکالبدی( و  و اجتماعی، اقتصادیشده ) مطرح هایشاخص به با توجه گانهسه مناطق یقیتطب
کیفیت زندگی در سطح مناطق های خصاشیی فضا عیتوز این است که ال اصلی پژوهشؤمبنای هدف سبر شهری است. در مناطق زندگی

 شهر سنندج چگونه است؟
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 يچارچوب نظر
مختلف کیفیت  نظرانصاحب نیدر باست. کرده  اشارهارسطو در مبحث شادکامی بدان  که یطوربهبوده  توجه موردکیفیت زندگی در یونان 

ی یاا  مناد تیرضاا از اصاطالح   شناساان و روان اندگرفتهکار بهرا  تروبمطل هومفم اقتصاددانان ،مثال عنوانبهاست.  بوده توجه موردزندگی 
در چند دهه اخیر باه شاکل گساترده     بایتقراما مطالعه سیستماتیک در مورد کیفیت زندگی اند؛ کردهی کیفیت زندگی استفاده جابهشادکامی 

 است. شده مطرح
طراحای   که از طریاق ارزیاابی  مورد توجه قرار گرفت سیسکو انفرانس رد یطق شهراکیفیت زندگی در منهای اصول و پایهیکی از اولین 

 مطالعات کیفیت محیطی در کتاب تئوری شاکل  هنیزم درمطرح  نظرانصاحبیکی از  1لینچ بود. صورت گرفته شهروندان و رضایت محیطی
حورهای اصلی کیفیات محیطای   را م تدالعو کارایی  ،نظارت، دسترسی، سازگاری، تناسب، خوانایی، معیارهای اساسی سرزندگی شهر خوب

اسااس  بر .انسان و محیط در ارتباط استعمیقی با سالمت  طوربهکیفیت زندگی  مفهوم 2براساس برداشت کامپدر شهرها بیان کرده است. 
 ورطاهریپاست ) دهش فیتعره عروانی و مادی جام -معیاری برای سنجش برآورده شدن نیازهای روحی عنوانبهزندگی  تیفیک، 3دیدگاه پال

 (.31 -13: 1390و همکاران، 
 شودیمرا شامل  یانسانطبیعی و های تمام شاخص که یطوربهاست  و گستردهی چندبعدکیفیت زندگی اصول و مبانی نظری 

تعامل دارد که در  یو روان حیوراقتصادی و اجتماعی و ، ماهیتی زیستی یفرد وای جامعه هر. ( .60-45 :1389و همکاران، الحسینی خادم)
های شاخص سطح فرهنگ و ریتأثتحت کیفیت زندگی های ابعاد و شاخصاست:  خاصیزندگی دارای اصول  تیفیک .مستمر با محیط اوست

، یمحیط طبیع ازجملهبسیار متعدد  عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی .کندیمپیدا تغییر  یزمان هردر  دیریت هر جامعهممردم و  آموزش اجتماعی
 (,Berger-Schmitt 403 :2004) دهندیتشکیل م فردی استقالل، شخصیتیفردی،  رضایترهنگی، اقتصادی، کالبدی، ف اجتماعی،

اهمیت دارد این است که هر مدل پیشنهادی بتواند برای سنجش کیفیت زندگی یک در کیفیت زندگی برخی محققان آنچه  از دیدگاه
رخی از ب .چیستو سرزندگی مردم هر بعد  یهامهم است و شاخص مرای مردب یکیفیت زندگ از عادیباچه که  دهدارائه  یچارچوب چندبعد

شناسی، عدم وابستگی و روانروابط اجتماعی، ، ی، کالبدیمحیطد بعاند. کرده یبندگروه دسته ششدر چهارچوب را کیفیت زندگی  ابعادن امحقق
اصلی  هیپا ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی سه حال نیع . درشودیشاخص تقسیم مند زیره چبد ین ابعاایک از  اشتیاقی یا تمایلی که هر

کیفیت  1983سال  در 4لیو .)Kampb et al., 1999(  دهنده بستر یا زمینه قابلیت زندگی و پایداری هستند کیفیت زندگی هستند که نشان
کیفیت زندگی را  1983در سال  5کرده است. مولر تعریفمحیط زندگی  وانی مردم درر تی مادی وسمفهوم بهزی یجابهزندگی را عنوانی جدید 
کیفیت زندگی را  2003در سال  6پسیون (.Eckersley ,1999) کندیماجتماعی و اقتصادی تعریف  اوضاعها تحت میزان رفاه افراد و گروه

آلودگی و کیفیت  و اوضاع کنندیردم در آن زندگی مکه ممحیطی  تبه وضعی یلک طور: اصطالح کیفیت زندگی بهکندیتعریف م گونهنیا
عنوان کیفیت زندگی را به 2007در سال  7اشاره دارد. کوستازا هاآن تحصیالت زانیو همچنین به برخی صفات مردم مثل سالمت و م مسکن

کیفیت زندگی را  2008در سال  8. داسکندیی تعریف منهبهزیستی ذ ها ازمیزان تأمین نیازهای انسانی در ارتباط با ادراکات افراد و گروه
کیفیت مسکن، ، یافراد از قبیل آلودگ یزندگ یخارج طیو شرا یمحیط طبیع ازلحاظعنوان بهزیستی یا عدم بهزیستی مردم و محیط زندگی به

مجموع  و شانیاد از زندگارضای افر حطس کمپ .ستامعرفی کرده  هانیشناسانه، تراکم ترافیک، شیوع جرم و مانند اییبایز یهاجنبه
 دانندیمرا مهم  ، حس انتخابرضایتدوست داشتن و  رفاه حسبه دسترسی  وزندگی ارزشمند باشد  فرآیندکه ممکن است در  ییهاتیرضا

.(Kampb et al., 2003: 5) 
تفاوت  آرام یزندگ وخوب  یان زندگیم دبای 9شکتودیگر کیفیت زندگی فقط به مفهوم وضعیت مادی نیست بلکه به گفته ال امروزه

مادی بر های بخش عالوه بر جنبهآرام و آرامش  یزندگ شده و اجتماعی استواراقتصادی و  یهاکه زندگی خوب بر ارزشقائل شد چرا
عیت و ضی توجه به وگدکیفیت زن یهاو شاخص ارهایبر این اساس الزام اول در تعریف و تدوین مع. دارد تأکیدروحی و روانی هم های جنبه

                                                 
1  . Lynch 

2  . Comp 
3  . Pal 

4. Liu 

5. Muller 
6  . Siun 

7  . Costaza 

8  . Dos 
9  . Lactachus 
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ی قتصادا یهالحاظ شاخص از سنجش کیفیت زندگی در شهرها هنیزم ن است و الزام دوم درا، اجتماعی، فرهنگی و ارزشی ساکنطیشرا
 (. 2: 1380، شی)آسا است

 

 وهشژپيشينه پ
از اص دیگر خهای شاخص هبی خو بر ارنددتوجه خاصی از کیفیت زندگی  شاخص هنیدرزماز شهرها برخی در مطالعات کیفیت زندگی 

 سسه مایرؤملی شهروندان است که توسط انجمن تحقیقات استرالیا و م پروژهتحقیقات صورت گرفته،  ازجملهتوجه دارند. زندگی ی هاجنبه
اعی تمجان و رفاه اپیرامون موضوع شهروند خاصی هاشاخصو  ارهایمعی از امجموعهعمده این پروژه توسعه  هدف است. شده انجام

 Macfarlane) ، (CMHC)کانادادر مسکن  یهاشرکتدیگری که توسط  وهشژپ .Lim, 1999: 4))است یک ابزار پایداری  عنوانبه

et al., 2015: 5-8) آمریکا  توسعه شهری و مسکن و(HUD )ی هاطیمحی کیفیت زندگی در ریگاندازهی مانند اهداف، شده انجام
 رونالد مک و همکاران است.مردم مهم  در آسایش و آرامش بخش خصوصیمت و مشارکت استاندارد سال اهشاخصی ریگاندازهمسکونی، 
جامعه  یهااستیس قیاز طر یشهر تیفیک با طیمح جیکه ترو افتندیدست  جهینت نیبه ا یزندگ تیفیک رامونیدر شهر تورنتو پ یدر پژوهش

 یبه ارتقا یابیدست یبرا و همکاران تارا (.Ronald, 1520 :106( تاس ریپذامکان یاز بهداشت عموم تیو حما سالم، مشارکت
و کاهش استرس، تولد سالم،  یو روان یسبز که موجب سالمت جسم یتراکم فضا شیسبز و افزا یمناسب فضا عیبه توز تیاهم ی،زندگ تیفیک
 (..Tara et al,(21 :2015  است ریپذامکان شود،یم

 محورسالمت یهارا در برنامه یزندگ تیفیک با یشهرها یبرا ییاجرا یزیربرنامه»ن با عنوا یوهشپژ رد کارانمه و کاپولونگو
 اندکرده یمعرف یطیمح «کیتوسعه استراتژ یهابرنامه یابیها و ارزآن یطیمحستیمستمر اثرات ز یابیو ارز یو روان یجسم

Capolongo et al., 2016: 46).)  انجام دادند، «یمطالعه تجرب کی: هاتیقابلو  یشهر یزندگ تیفیک» نبا عنوا هکپژوهش دیگری 
و  یعیطب طیمح) یوجود امکانات رفاه ،یفرد یهایژگیوبه  یزندگ تیفیادراک ساکنان از ک به این نتیجه دست پیدا کردند که

برآورد ابعاد » با عنوان که هش دیگریپژو رد .(et al., 2018: 138) Biagia دارد یبستگ ،از آن امکانات ی( و استفاده واقعساختانسان
 یبر کارکردها یادیز ریشهرها تأث ییساختار فضا ،که دنرسیدبه این نتیجه  ،دنانجام داد «یشهر ییفضا یالگو یارهایاز مع یزندگ تیفیک

با عنوان  ی کهگریپژوهش د رد همچنین .(Sapena et al., 85: 2021) نیستند کنندهنییتعکامل  طوربهدارد، اما  یاقتصاد -یاجتماع
 یمرز نیشهر از سرزم 10)مطالعه  کوچک و متوسط یدر شهرها یزندگ تیفیو ک یفرهنگ راثیم یابیارز یها برااستفاده از شاخص»

 ودشظاهر  یدگنز تیفیر بهبود کم دمه لعام کیعنوان به تواندیم یو شهر یمعمار راثیکه م دندیرس جهینت نیبه ا «لهستان و آلمان(
(14 :2022 .Książek et al,). 

این مفهوم دارای ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی فردی و اجتماعی است.  یهایفیت زندگی مفهومی نسبی، متأثر از زمان، مکان، ارزشک
 یهاپژوهش هلمازجاست،  گرفته قراری بررس موردی متفاوتی هاهدف باموضوع کیفیت زندگی  ایران نیز در (.71: 1390است )مرصوصی، 

 پژوهش و «استان لرستان نورآبادی کیفیت زندگی در شهر هاشاخصتوسعه و سنجش »با عنوان  (،1388) همکارانرضوانی و  توسطکه 
در همچنین  .انددهکریی را تعریف هاشاخص هاآنی قرار داده و برای بررس موردرا  زندگی در مراکز شهری که کیفیت (1384)کوکبی 

. انددادهی قرار بررس موردو خودرو شهر اسالمشهر  شده یزیربرنامهکه کیفیت زندگی را در دو بافت و همکارانش  انیفتحعل ییگروهش دژپ
و  شده یبررسی کیفیت زندگی شهر تهران هاشاخصاهمیت  زانیم، صورت گرفتهدوست و امینی وظیفه توسطدیگری که  پژوهشی در

دیگری  طالعهم ی شود.سازیبومتهران  شهرکالنیی متناسب با شرایط سیاسی و مدیریتی اهیبندتهسد و هاخصاشسعی شده تا با بررسی 
ی توصیفی و سنتی ارزیابی و اشاره هاروشکه در آن پس از مرور  نگارش شدهبحرینی و طبیبیان  توسطکه به این موضوع اختصاص دارد، 

 در زین( 1393است. مرصوصی و همکاران ) شده پرداختهیط شهری کیفیت محی بارای ارزیببه چند روش تحلیلی، به معرفی مدل جدیدی 
های عینی موجود در مرکز آمار ایران به مطالعه کیفیت زندگی فرهنگی و اجتماعی در شهرهای ایران خود با استفاده از شاخص مطالعه
یابی به الگوی توسعه پایدار تفاوت ی کشور تا دستجود در شهرهاواجتماعی م دهد الگوی فرهنگی واند، نتایج مطالعه آنان نشان میپرداخته

 است. قرار دادهی بررس موردزندگی  کیفیت از مندیرضایت خود سنجش مطالعه در(، 1396)زیادی دارد. همچنین فرجی 

                                                 
. Myer 

. Ronald et al  

. Tara et al  

. Capolongo et al 
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 آمدهدست به جیاتکه نختند اپرد نیدر شهر هرس یزندگ تیفیک یهاشاخص یابیبه ارز یدر پژوهش ،(1396) نو همکارا یشماع
 یزندگ تیفیک یدر ارتقا یمؤثرنقش  ندهیبه آ دیو ام یاهیپا یهانهیهز نیتأم ت،یاشتغال، درآمد، امن یهاکه شاخص سازدیممشخص 

 .دارند مردم
شهر  6 همنطق در ذهنی کیفیت زندگی شهری یهاشاخصارزیابی و سنجش »با عنوان  یدر پژوهش ،(1397) نژاد و همکارانیحاتم

معناداری وجود دارد  هرابطفردی، )سن، جنس، میزان تحصیالت( و سطح کیفیت زندگی  یهایژگیوبین  افتند،ینتیجه دست  نیبه ا ،تهران
 .دنکیمنیز افزایش پیدا  از مردان است که با افزایش میزان تحصیالت، کیفیت زندگی تربیشزنان از کیفیت زندگی،  یمندتیرضاو میزان 

 یهابافت در شهر سالم کردیبا رو یشهر یزندگ تیفیک یهاشاخص یابیارز»با عنوان  یدر پژوهش ،(1399) و همکاران نایشاطر
شهر  یفرسوده شهر کاشان با استانداردها در محالت بافت یزندگ تیفیک یهاشاخصکه  افتندیدست  جینتا نیبه ا شهر کاشان هفرسود
 .رددا یادیفاصله ز سالم
به این نتیجه  «شهر کوهبنان یدر محالت شهر یزندگ تیفیک یهاشاخص لیتحل»ی با عنوان در پژوهش ،(1400) ارانکیری و همدق 

 تیو امن (مائجرنسبت ) یاجتماع تیامن ،یشغل یهافرصت ،یبهداشت ژهیوبهبه امکانات  یدرآمد، دسترس زانیم یهاشاخصکه  دست یافتند
  .محالت شهر کوهبنان دارد یزندگ تیفیدر ک یتربیش ریتأث بیدرآمد به ترت

 «نیشهر قزودر  ییبارومتر اروپا یهاشاخصاز  یبا الگوبردار یشهر یزندگ تیفیسنجش ک»با عنوان  ،(1400) مطلق و همکارانقلی
 بیترت به و اعتماد تیامن ،یمنیا و یکالبد شهر ،و نظافتی زگیپاک ،یزندگاز  تیرضا یارهایکه مع افتندیدست  جینتا نیبه ا انجام دادند،

از مجموع این  است. یرفاهو  یخدمات آموزشو  یاقتصاد تیوضع مربوط به یتینارضا نیتربیشو  کردند کسب رای کل تیرضا نیتربیش
 یم:یافت ردستیزهش به مدل مفهومی ا در این پژوها متجارب و نظریه

 
 گیدزن کیفیت مفهومی مدل. 1نمودار 
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 جام پژوهشنا روش
ابتدا . های میدانی استای و بررسیتحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی، کتابخانه -ای، کاربردی با روش توصیفیاین پژوهش از نوع توسعه

 ت.رفقرار گ لیلو تح هیمورد تجز کوروی مدل با سپس و شد استخراج پرسشنامه و منابع از استفاده اب زندگی کیفیت هایشاخص نیترمهم
 

 14معرفی مدل ویکور

گیرنده نیاز  تصمیم که یطورمسائلی با معیارهای نامتناسب و ناسازگار بهدر باشد. می یارهمعهای حل مسئله چندیکی از روش کوریروش و
 که فرد تصمیم رایطیشر د همچنین .ها مطابق با معیارها مورد ارزیابی قرار گیردو تمام گزینهدارد  آلهیدحل ا راهحلی نزدیک به  به راه

برای  یعنوان ابزار مؤثرتواند بهاین روش می .های یک مسئله در زمان شروع و طراحی آن نیستبه شناسایی و بیان برتری یرنده قادرگ
فته رگ راده قراتفسا زیست مورد نظیر مهندسی زلزله و محیط مواردیدر  15پریکویکآنگ و ت از طریق شگیری مطرح شود. این روتصمیم

منظور انتخاب بهترین گزینه با استفاده از این گزینه وجود داشته باشد، به nمعیار و  mمعیاره گیری چندیک مسئله تصمیم اگر در. است
 (.,Opricovic; Tzeng (514 :2004 باشدروش، مراحل روش به شرح ذیل می

  

 تشکیل ماتریس تصمیم

 شود:صورت زیر تشکیل میها برای معیارهای مختلف، ماتریس تصمیم بهارزیابی همه گزینه و هاداد گزینهعبا توجه به تعداد معیارها، ت
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 باشد.می (=m2, 1i ,…,ام ) iدر رابطه با معیار  (=n2, 1j ,…,ام ) jعملکرد گزینه  jiXکه در آن 
 

 عیین ماتریس وزن معیارهات

 شود:صورت ذیل تعریف میهگیری، ماتریسی بدر تصمیملف ارهای مختیدر این مرحله با توجه به ضریب اهمیت مع

(1) ]n, w2,…,w1W= [w 
 

 تعیین بهترین و بدترین مقدار از میان مقادیر موجود براي هر معیار در ماتریس تصمیم
 

 برای معیارهای مثبت و منفیر دترین مقدابهترین و ب .1 جدول
 بدترین بهترین نوع معیار

 معیار مثبت
iji ff max*  iji ff min

 

 نفیر ممعیا
iji ff min*  iji ff max

 

 Opricovic, 1998 .مأخذ                                                        
 

*که 
if  بهترین مقدارi و هامین معیار از بین تمام گزینه -if  بدترین مقدارi باشد.ها میمین معیار از بین تمام گزینه 

 

 Rو  Sمحاسبه مقادیر 

 باشد.ام می iمقدار وزن موردنظر برای معیار  iWشوند که حاسبه میم 2و  1 ه روابطبتوجه  با Rو S دیرمقا

(2) 
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14  . Vicor  
15  . Opricovic & Tzeng 
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(3)  
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 شود.محاسبه می 3با توجه به رابطه  Qمقدار 
(4)  
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، در 5/0ن بیش از آ مقدار باالفق رت تواودر ص هک یطوربه، شودگیرنده انتخاب میبا توجه به میزان توافق گروه تصمیم Vپارامتر 
 خواهد بود. 5/0از  ترکمن آو در صورت توافق پایین مقدار  5/0ن مساوی آرا مقدار آفق با اکثریت اصورت تو

 

 Qو  R ،Sها براساس کاهش مقادیر مرتب کردن گزینه

عنوان گزینه برتر انتخاب خواهد شد ای بهنهزیگ یتنها در، دنشومیه گروه مرتب ها در سگزینه Qو  R، Sدر این مرحله با توجه به مقادیر 
ذکر  شایان. باشدیم Qو  R، Sها با توجه به کاهش مقادیر عنوان گزینه برتر شناخته شود. ترتیب قرارگیری گزینهکه در هر سه گروه به

 کند:رده برآورا  ط زیرردو شکه بتواند د شوعنوان گزینه برتر انتخاب میای بهگزینه Q است که در گروه
 باشد، رابطه زیر برقرار باشد: هاینهبیانگر تعداد گز nو  Qبه ترتیب اولین و دومین گزینه برتر در گروه  A)2(و  A)1(: اگر 1شرط الف( 

(6) 
 

 د.وش عنوان رتبه برتر شناختهبه Sو  Rهای از گروه یکیدرباید حداقل  A)1(گزینه  :2شرط ب( 
 شوند:های برتر انتخاب میعنوان گزینهصورت زیر بهها بهگزینهای از اشد، مجموعهر نبرقرااول ب شرط زمانی که

(M)A… )2(A, 
)1(A های برتر=گزینه 

 شود:با توجه به رابطه زیر محاسبه می Mین مقدار تربیش

(7)    
1

1)1()(




n
AQAQ M  

 

 (. ,1998Opricovic) شوندیم ابانتخ برتر هایعنوان گزینهبه A)2(و  A)1(که شرط دوم برقرار نباشد دو گزینه  یزمان
دسترسی کالبدی و شهر سنندج شامل: )اجتماعی، اقتصادی،  کانه 3های کیفیت زندگی در مناطق نوع شاخص 4به هدف پژوهش،  با توجه

 (. 2جدول ) قرارگرفتهی بررس موردبه خدمات و امکانات( 
 

 ندگییت زر کیفنی بتمب در مدل ویکورهای مؤثر معیارها و شاخص. 2جدول 

ص
شاخ

ی
ت زندگ

ي کیفی
ها

 

 اجتماعی
یی با همسایگان، وجود حس و آشناو مشکالت محله، میزان ارتباط  مسائلحضور پلیس و نیروهای انتظامی در محله، مشارکت در حل 

 نوارتعلق نسبت به محله و ساکنان آن، احساس امنیت در سطح محله، میزان تحصیالت سرپرست خا

 دیاقتصا
های درمانی، ین هزینهتأمپوشاک، مسکن، تفریح(، قدرت ) ین نیازهای اولیه خانوادهتأمهیانه، قدرت میزان درآمد ماال، عیت اشتغضو

 .های تفریحی وهای آموزشی، هزینههزینه

دسترسی به خدمات و 
 امکانات

هنگی، فضای سبز و آموزشی، مراکز فر راکزحی، متفری اکزبهداشتی، مر دسترسی به مراکز مالی، مراکز خرید و بازار، مراکز درمانی و
 ها، دسترسی به نیروی انتظامی، مراکز ورزشیپارک

 کالبدی

وضعیت تصرف واحد مسکونی، مساحت کل زمین مسکونی، نوع تصرف مسکن، میزان زیربنای ساختمان، ایمنی عبور و مرور، نور و 
آوری و دفع ها، جمعها و کوچهعمومی، کیفیت آسفالت خیابان قلونحمل وسایلاز  تضایها، رخیابانروشنایی واحد مسکونی، پاکیزگی 

 زباله، سیما و منظر شهری، کیفیت آب آشامیدنی
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 مطالعه موردمحدوده 
متری از سطح دریا و در منطقه کوهستانی زاگرس  1٬538تا  1٬450سنندج در ارتفاع  .است ایران در غرب استان کردستان سنندج مرکز

، از سمت جنوب فمعروشیخ  ، از سمت شمال به کوهآبیدر غرب به کوه. این شهر از سمت داردخشک نیمه د وسر یهوا و بشده و آ واقع
سرشماری  هپایشهر بر این  جمعیت .هکتار گسترده شده است 6/3688ای به وسعت شده است و در منطقه ، محدودالدینکوه سراج به

 عنوانتوسط سازمان یونسکو به 1398آبان ماه  8سنندج در روز چهارشنبه  .است نفر 412٫767ا ، برابر ب1395 سال عمومی نفوس و مسکن
شهر خالق موسیقی جهان ثبت  48شهر شبکه شهرهای خالق جهانی یونسکو و همچنین  246اعالم شد و در جمع  «شهر خالق موسیقی»

 (رانیا ونسکوی یمل ونیسی)کم .شد
 

 
 سنندج نستاشهر ،کردستان نستاا جغرافیایی موقعیت. 1 نقشه

 
 سنندج شهر کالبدی محدوده. 2نقشه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
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 هایافته
 VICORهاي مدل روش وزن دهی به معیارها و شاخص

 مرحله اول: تعیین وزن معیارها

 معیارها یده های وزنو دیگر مدل 17ANPیا 16AHPهای تعیین ارزش مثلیک از معیارها ابتدا باید از طریق مدل وزن و اهمیت هر
ای گزینه 5طیف ها با استفاده از است و داده شده استفادهی آنتروپی وزن دهی معیارها از روش دهوزن منظوربهپژوهش  نای در د.ل آیصحا

مزیت مدل ویکور این است که  .شودمعیارهای مختلف ارزیابی می براساسها گذاری شدند و در این بخش هریک از محلهلیکرت ارزش
 .های خام استفاده کردتوان از دادهد بلکه میارشناسی نیاز ندارسی که بررها برعیارزیابی همه ما

 

 گیریتشکیل ماتریس تصمیم .3جدول 
 معیارها

 مناطق

 کالبدي دسترسی به خدمات اقتصادي اجتماعی

 2 3 3 2 1منطقه 

 1 2 1 2 2منطقه 

 2 3 4 4 3منطقه 

 5 8 8 8 مجموع
 

 

 گیرينرمال کردن ماتریس تصمیم :مرحله دوم

 توان نرمال کرد:از طریق فرمول زیر می
(8) 

 
Xij  =مقادیر هر معیار برای هر گزینه 

یت هر یک نها درو  شده گرفتهد و سپس جذر مجموع هر ستون شورسانده و مجموع هر ستون جمع می 2توان ابتدا همه مقادیر ماتریس به 
 .گرددتقسیم می هدآمدست بهمقادیر بر جذر 

 به توان رساندن اعداد و جمع هر ستون -ماتریس نرمال .4جدول 
 C1 C2 C3 C4 

A1 4 9 9 4 

A2 4 1 4 1 

A3 16 16 9 4 

 9 22 26 24 مجموع

 000/3 690/4 099/5 899/4 جذر مجموع

 
 rij ماتریس .5جدول 

 C1 C2 C3 C4 

A1 408/0 588/0 640/0 667/0 

A2 408/0 196/0 426/0 333/0 

A3 816/0 784/0 640/0 667/0 

 667/1 706/1 569/1 633/1 مجموع

Wj 295/0 623/0 082/0 180/0 

 

                                                 
 . Analytical Hierarchy Process 

. Analytical Network Process 
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 ماتریس نرمال دار کردنوزن :مرحله سوم

 بود ضرب  هآمددست بههای دیگر از روش قبالها بر وزن معیارها که ینهاز گزمقادیر ماتریس نرمال هریک ، دار کردنجهت وزن
 .گرددمی

 هر بخشضرب وزن معیار بر عدد : نرمال وزنی ماتریس .6جدول 

 
C1 C2 C3 C4 

A1 120/0 367/0 052/0 120/0 

A2 120/0 122/0 035/0 060/0 

A3 241/0 489/0 052/0 120/0 

 

 ترین ارزش ماتریس نرمال وزنیتعیین مقادیر باالترین و پایین :مرحله چهارم

ین ارزش تربیشیعنی عددی ، ین عددتربزرگدر اینجا منظور از  .گرددتعیین می ین عدد هر ستونترکوچکو  ینتربزرگ در این قسمت
شود یعنی می برعکسین عدد تربزرگ، پس اگر معیار ما از نوع منفی باشد .ین ارزش منفیتربیشین یعنی ترکوچکو  دارا است رامثبت 

 .ین مقدار و بالعکستربیش شودن مییترکوچکین مقدار و ترکمشود می

(9) * max ; mini ij i ij
jj

f f f f 
 

 و تفاضل آن هر ستونین عدد تربیشین و ترکمپیدا کردن  .7جدول 
*F ین عدد ماتریس نرمال وزنی براي هر ستونتر= بزرگ 

 C1 C2 C3 C4 

A1 120/0 367/0 052/0 120/0 

A2 120/0 122/0 035/0 060/0 

A3 241/0 489/0 052/0 120/0 

f- = اي هر ستوننی برعدد ماتریس نرمال وز ینترکوچک 

A1 120/0 367/0 052/0 120/0 

A2 120/0 122/0 035/0 060/0 

A3 241/0 489/0 052/0 120/0 

 ین اعداد هر ستونتربیشین و ترکم تفاضل

f max 241/0 489/0 052/0 120/0 

f min 120/0 122/0 035/0 060/0 

f+ - F- 120/0 367/0 070/0 060/0 
 

 ادیر هر عنصر ماتریس باالای مقماکزیمم منه .8جدول 

 
C1 C2 C3 C4 

A1 121/0 122/0 000/0 000/0 

A2 121/0 367/0 017/0 060/0 

A3 000/0 000/0 000/0 000/0 

 060/0 017/0 489/0 242/0 مجموع
 

 تعیین شاخص :مرحله پنجم 

 (R) نارضایتی ( و شاخصS) مطلوبیت -

(10) * *

* *
1

; max
n

i ij i ij

j i j i
i

i i i i i

f f f f
S w R w

f f f f 
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F* نی برای هر ستونال وزین عدد ماتریس نرمتر= بزرگ 
Fij = برای هر معیار در ماتریس نرمال وزنی موردنظرعدد گزینه 

F- ین عدد ماتریس نرمال وزنی برای هر ستونتر= کوچک 
  نه را مشخصگزی Sjشاخص نهایی  هاآنآید که مجموع برای گزینه به ازای هر معیار یک شاخص مطلوبیت به دست می یعتاطب

 .باشدیمآن گزینه  (R) شاخص نارضایتی، گزینه به ازای هر معیار هر Sjین تربزرگ .کندمی
 

 (R) و شاخص نارضایتی( S) تعیین شاخص مطلوبیت .9جدول 

 
C1 C2 C3 C4 S R 

A1 30/0  134/0  069/0  334/0  001/1  334/0  

A2 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

A3 155/0  670/0  069/0  000/0 291/0  155/0  

 
S -  =ین عدد شاخصتربزرگ S  = 001/1برای هر گزینه 
S*  =ین عدد شاخصترکوچک S  = 000/0برای هر گزینه 
R-  =ین عدد شاخصتربزرگ R  = 334/0برای هر گزینه 
R*  =ین عدد شاخصترکوچکR 000/0ه = هر گزین برای 

 حله ششممر
 هابندی نهایی گزینهتبهر و Qرمحاسبه مقدا

 :فرمول زیر قیاز طر
(11) 

* *
(1 )

j j

j

S S R R
Q v v

S S R R

 

 

 
    

  
V  5/0= عدد ثابت 
Sj  =مجموع مقدار S برای هر گزینه 
S-  =ین عدد شاخصتربزرگ S برای هر گزینه 
S*  =ین عدد شاخصترکوچک S برای هر گزینه 

RJ  =مجموع مقدار R برای هر گزینه 
R- = د شاخصعد ینتربزرگ R ینهبرای هر گز 
R* ین عدد شاخصتر= کوچک Rهر گزینه برای 

 .شودبهترین گزینه انتخاب می عنوانبه Qمقدار ین تربیشیت درنها

 نماییم.گیری میبندی کرده و تصمیمها را رتبهگزینه، در گام قبل شده محاسبه iQدر این مرحله بر اساس مقادیر
 

 (Qقدار می )ی نهایبندرتبه .10جدول 

A1  2رتبه  550/0  1منطقه 

A2  3رتبه  000/0  2منطقه 

A3  1رتبه  000/1  3منطقه 

 

در  000/0با مقدار  2منطقه ، در رتبه اول 000/1با مقدار  3؛ منطقه Qاز فرمول  آمدهدست بهو با توجه به نتایج  10براساس جدول 
 است. قرارگرفتهوم در رتبه د 550/0با مقدار  1رتبه سوم و منطقه 

 

S- 001/1 

S* 000/0 

R- 334/0 

R* 000/0 
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 سنندج شهر مناطق در زندگی کیفیت .3قشه ن

 يريگجهينتبحث و 
شهری است.  ریزانبرنامههای مدیران و ترین دغدغهریزی شهری و یکی از اساسیترین مفاهیم برنامهکیفیت زندگی شهری یکی از مهم

های مناسب برای بهبود کیفیت زندگی در راهکاریابی به دست منظوربه جغرافیایی تحلیل کیفیت زندگی در سطوح مختلف و ارزیابی و تجزیه
در این پژوهش با استفاده از رویکرد تجربی به سنجش کیفیت  ،شهری است. در این راستا یزیربرنامهیات رمناطق مختلف شهری از ضرو

ر از کیفیت زندگی به تدقیقکانی و ارائه تصویر ی مهااز دادهن از کیفیت زندگی( و با استفاده ا)احساس رضایتمندی ساکن زندگی ذهنی
، هایزیربرنامهچگونگی ، از بین عوامل گوناگون طبیعی و انسانیسازد پرداختیم. نتایج حاصله مشخص می سنجش کیفیت زندگی عینی

کیفیت اوقات ، یمانه مراکز دردسترسی ب، همبستگی اجتماعی وضعیت تصرف واحد مسکونی، امنیت، مشارکت، نحوه مدیریت شهری
 دست بهبا توجه به نتایج  3کیفیت زندگی در منطقه  ی. ارتقادارند یمؤثرنقش  کیفیت زندگی شهری یدر ارتقاسبز عه فضای توس، تفراغ
 یرتقاا، های شهری و عدالت فضایی در توزیع خدمات شهریدر توسعه زیرساخت مؤثرمشارکت ، نقش مدیریت شهری ریتأثتحت  آمده

 یل اشتغال پایدار است.از قب ی اجتماعی و اقتصادیهاشاخص
ی عادالنه شهروندان به تسهیالت و مزایای شهرنشینی بود. بر این دسترسکیفیت زندگی در مناطق شهری و  یهدف این پژوهش ارتقا

 شده مطرحهای به شاخص وجهاد که با تنشان د وهشپژیج این نتا شده است. یهتهاساس ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق شهری سنندج 
 از، بندی مناطق شهر سنندجفازی در رتبه -یری مدل ویکورکارگبهکالبدی و دسترسی به خدمات( در پرسشنامه و ، اجتماعی، قتصادی)ا

 حسط و نیستند ربرخوردا زندگی کیفیت از سطح یک در نواحی یتمام، هستند برخوردار ی زیادیهاتفاوت از زندگی کیفیت شاخصلحاظ 
از  برخورداری لحاظ از 2و  1مناطق  و باالترین کیفیت را دارا است 3منطقه  .متفاوت است منطقه هر موقعیت به جهتو با زندگی کیفیت

-شاخص، همبستگی اجتماعی و...(، تعلق مکانی، های اجتماعی )مانند امنیتهای بعدی هستند. بنابراین بین شاخصکیفیت زندگی در رتبه

نور و روشنایی و ، های کالبدی )مانند وضعیت تصرف واحد مسکونیشاخص، (وضعیت اشتغال، اهیانهمانند میزان درآمد می )های اقتصاد
، مراکز فرهنگی، اوقات فراغت، خرید، های دسترسی به خدمات و امکانات )مانند دسترسی به مراکز درمانیکیفیت معابر و ...( و شاخص

 دیگر به نسبت بهتری زندگی کیفیت از 1 مقدار برخورداری ضریب با هرش 3 قهی منطکل طوربه ارد.د دی وجونادارمع( رابطه سبزفضای 
 برخوردار ترییینپا سطوحدر  55/0و  000/0 مقدار برخورداری ضریب با هرکدام ،2و  1 شماره ناحیه؛ و باشدیم برخوردار شهر نواحی
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ین ترکمدارای ، شده مطرحهای شاخص لحاظ ازکیفیت ترین سطح با توجه به باال 3منطقه یت است که این نکته حائز اهم . همچنینهستند
در تقویت روابط همسایگی  آفرین است و الزم است ای مشکلهمبستگی اجتماعی است که در بحث سرمایه اجتماعی و پایداری محله

 این و است یتربیش ضعف یاراد 3نطقه م با مقایسه در کیفیزی محیط، 2و  1مناطق  در دهدیم نشان یجنتا برداشته شود. ی مفیدیهاگام
 مانند ییهاطرح با فیزیکی محیط به رسیدگی، 2و  1مناطق  در، بنابراین است؛ یافته بازتاب ساکنان مندیرضایت میزان در کامال موضوع
 تأمین، محله در مناسب ییروشنا تأمین طریق از یتامن ایجاد ،بافت یو بهساز نوسازیمنظور به تسهیالت هارائ، قدیمی بافت دهیسامان
 .شودیم پیشنهادها آنمناسب  توزیع و تفریحی اماکن و سبز فضای

ین تأمین رضایت را از ترکمبه ترتیب  1و  2ین رضایت بود و مناطق تربیشدارای  3در بحث امنیت منطقه  ی اجتماعیهاشاخصدر 
نسبت به دو منطقه دیگر که بافت قدیمی و  (3منطقه جدید ) در بافتیت از کیفیت زندگی رضای کل رطوهبامنیت در سطح محله داشتند. 

 برخورداری سطح و سنندج شهری مناطق سطح در شهری خدمات هاکاربری توزیع نحوه هینزم در همچنیناست.  تربیش ،ای هستندیهحاش
 ذکر شایان .دارد متغیر دو این بین نگهماه و منطقی ارتباط عدم زا نشان و برقرار باالیی سطح در گیریچشم تفاوت مناطق این ناساکن
است. نتایج نشان  شده تربیش شکاف به منجر( 3 منطقه) اقتصادی نظر از برخوردار منطقه به شهری مدیریت تربیش خدمات ارائه که است

خواهد  ترمهمدیریت شهری ش مدر این میان نق که کنندیمقش یرهای گوناگونی ایفای نمتغارتقای کیفیت زندگی شهروندان  فرآینددر  داد
تواند محیط و منظر شهری زیبا و یمامکانات و خدمات مناسب در راستای حل مشکالت موجود  آوردنیرا مدیریت شهری با فراهم ؛ زشد

 ن شهر فراهم آورد.ادلپذیر را برای ساکن

 
 راهکارها

 ود:شمی ادنهپیش راهکارهای زیربا توجه به نتایج پژوهش 
  ؛در سطح شهر بهداشتی آموزشی، فرهنگی، ورزشی و هاییکاربر هایسرانه سطحسازی و متعادل تحول ،ءرتقاا 
  و ین نیازمندهای کالبدی تأم بهو سایر دستگاهها و مدیریتی نظیر شهرداری و فرمانداری  عمومینهادهای  تربیشتوجه

 ؛ناساکنندگی سطح زی محالت شهری در راستای ارتقااجتماعی 
 ؛های زیر ساختی آنسیستمتوسعه  ایجاد طریق از آسان برای اشتغال دسترسیهای تولید و کسب و کار و ینهزم بهبود 
 ؛مردم آحاد مشارکت در تشویقو فرهنگی  آموزشی هاییتفعال کیفی توسعه کمی و با اجتماعی انسجام تقویت 
  منظور بههای داوطلبانه سازمانها و ر به سمناختیا یضتفو وای محله ارییشورات نقش تقوی با شهرییکپارچه مدیریت توسعه

 .مشارکت در مسایل محالت شهریو به مکان س تعلق حتقویت 

 سپاسگزاري

و  تشکر بنده را یاری کردند، مطالعه این تدوینکه در  علی شماعی دکتردریغ استاد محترم جناب آقای وسیله از زحمات و تالش بیبدین
 خداوند متعال خواهانم. و موفقیت ایشان را ازم کرده د را اعالاتب سپاس قلبی خومر
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