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ABSTRACT
Objective: Informal settlements face many problems due to lack of proper planning, as they
suffer from low service per capita and do not have space to spend their free time. The main
purpose of this study is to assess the mental perception of people about the state of living
needs and in general the levels of livability in Falahat neighborhood. This neighborhood has
poor living conditions due to being marginalized.
Methods: The research method is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in
nature, which has been collected in the form of documents and field surveys. livability
criterias in this study include social, economic and physical and environmental. The statistical
population of this study is the residents of Falahat neighborhood of Urmia, which according to
the health care center statistics in 1397, has a population of 15,000 people. The Cochran's
formula was used for sampling and the sample size is 374, which was randomly distributed.
Data analysis was performed quantitatively through statistical methods (one-sample t-test and
Friedman test). The validity of the questionnaire was confirmed by experts and the reliability
of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha test with a value of 0.732.
Results: Findings show that in the social dimension of the three indicators of medical and
health considerations and care, personal and social security and participation and solidarity, in
the economic dimension of the index of consumer goods and in the physical and
environmental dimensions of the facilities and services of infrastructure, pollution and
environmental health, Landscape, green space and wasteland have a moderate level of
livability. Also, social, economic, physical and environmental dimensions have the same
ranking.
Conclusion: The results of the research show that the livability of Falahat neighborhood in
Urmia is at a moderate level according to the three dimensions of social, economic and
physical and environmental, which requires the adoption of empowerment strategies.
Keywords: Livability, Quality of Life, Sustainable Development, Informal Settlements,
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ارزیابی سطح زیستپذیری در سکونتگاههای غیررسمی (مطالعۀ موردی :محلۀ فالحت،
شهر ارومیه)
میرنجف موسوی aو ،1نیما بایرامزاده  ،bسجاد امیدوارفر ،cرویا کامل نیا

d

 aاستاد گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 bکارشناسیارشد برنامهریزی شهری ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 cکارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 dدانشجوی کارشناسیارشد جغرافیا و دفاع مقدس ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
مقاله پژوهشی

چکیده
تبیین موضوع :سکونتگاههای غیررسمی به دلیل رشد دیمی با مشکالت متعددی روبهرو هستند بهطوریکه از سرانههای
پایین خدماتی رنج میبرند و فضایی برای گذران اوقات فراغت ندارند .هدف اصلی این پژوهش ارزیابی ادراک ذهنی افراد از
وضعیت تأمین نیازهای زیستی و بهطورکلی سطوح زیستپذیری در محله فالحت میباشد .این محله به دلیل کمبرخوردار
بودن ،شرایط زندگی نابسامانی دارد.
روش :روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی-تحلیلی میباشد که به دو صورت اسنادی و برداشت
میدانی به جمعآوری اطالعات پرداختهشده است .مولفههای زیستپذیری در این پژوهش شامل مولفههای اجتماعی ،اقتصادی
و کالبدی و زیستمحیطی میباشد .جامعه آماری این پژوهش اهالی محله فالحت میباشد که طبق آمار پایگاه بهداشت در
سال  15000 ،1397نفر جمعیت دارد .برای نمونهگیری از فرمول کوکران استفادهشده است که حجم نمونه  374نفر
بهدستآمده بهصورت تصادفی در محدوده پخش گردیده است .تجزیهوتحلیل اطالعات بهصورت کمی و از طریق روشهای
آماری (آزمون  tتک نمونهای و فریدمن) انجامگرفته است .روایی پرسشنامه توسط متخصصین و پایایی پرسشنامه از طریق
آزمون آلفای کرونباخ با مقدار  0/732تائید شده است.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشانگر این است که در بعد اجتماعی سه شاخص مالحظات و مراقبتهای پزشکی و بهداشتی،
امنیت فردی و اجتماعی و مشارکت و همبستگی ،در بعد اقتصادی شاخص کاالهای مصرفی و در بعد کالبدی و زیستمحیطی
نیز شاخصهای امکانات و خدمات زیربنایی ،آلودگی و بهداشت محیطی ،چشمانداز ،فضای سبز و بایر دارای سطح متوسطی
هستند .همچنین ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی و زیست محیطی دارای رتبهبندی یکسانی میباشند.
نتایج :نتایج پژوهش نشانگر این است که وضعیت زیستپذیری محله فالحت ارومیه طبق سه بعد اجتماعی ،اقتصادی و
کالبدی و زیستمحیطی در سطح متوسطی قرار دارد که این موضوع نیازمند اتخاذ راهکارهای توانمندسازی میباشد.
کلیدواژهها :زیستپذیری ،کیفیت زندگی ،توسعه پایدار ،سکونتگاههای غیررسمی ،ارومیه.
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مقدمه
طی قرون اخیر فضاهای شهری مکان اصلی کار و زندگی انسانها شدهاند .اگر در گذشتهای نهچندان دور ،پدیدههایی
استثنایی و کمیاب بودند ،امروزه به مکان اصلی سکونت انسان و هنجار تبدیلشدهاند (کالرک .)2009 ،1اهمیت مسائل
محیط شهری هیچگاه بهاندازه امروز ،نمایان نبوده است .اکنون پس از قرنها ،شهرها بهعنوان مهمترین ثمرات
تالشهای تکنولوژیکی ،هنری ،فرهنگی و اجتماعی انسان بهحساب میآیند (تیبالدز .)1 :1393 ،چالشهای زیادی در
زمینههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی ،شهرهای امروز را درگیر خودکرده است بهطوریکه روند افزایش
جمعیت از یکسو و همچنین باال رفتن میزان شهرنشینی ،پیامدهای زیانباری را برای شهرها به وجود آورده
است(ساسان پور و دیگران .)129 :1393 ،این امر بار زیادی بر دوش دولت ،بخش خصوصی و جامعه مدنی وارد میکند
تا شهرها و محلههایی ایجاد کند که دارای انعطافپذیری ،سازگاری ،توزیع عادالنه و سالمت و رفاه اجتماعی را حمایت
کند(بدلند و پیرس.)94 :2019 ،2
امروزه کیفیت زندگی تنها به خانهها محدود نمیشود ،بلکه به محیط اطرافی و محیط وسیعتری که در آن زندگی
میکنیم نیز مربوط است(اسکالیسکی و سرپس )44 :2019 ،3شهرها بهعنوان وسیلهای در جهت زندگی پایدار انسانها
هستند که میان اولویتهای زیستمحیطی و شاخصهای اقتصاد و فاکتورهای اجتماعی هماهنگی و تعادل ایجاد کنند
(پوراحمد و همکاران 2 :1399 ،به نقل از لیچ و همکاران )80 :2017 ،4مردم استانداردهای باالتری از محیط و شهری که
در آن زندگی میکنند را انتظار دارند .به همین دلیل ،توجه به شاخصهای زیستپذیری میتواند پاسخگوی بسیاری از
معضالت مهم باشد (مهرهکش و همکاران .)412 :1398 ،الزم به ذکر است که ،یک طراحی خوب از یک فضای عمومی،
بیشتر نیازهای مردم را برآورده میکند بنابراین پاسخگویی به نیازهای مردم و تطبیق با فعالیتهای آنها ،هدف اصلی
یک فضای عمومی خوب است (جاللدینی و اکتای .)666 :2012 ،5در این راستا دستیابی به یک شهر زیستپذیر یکی از
اهداف کلیدی در برنامهریزی و طراحی شهری است بااینحال ،مفهوم زیستپذیری بسته به شیوه زندگی ساکنان،
هنجارهای فرهنگی و فعالیتهای روزمره قابل توصیف است (ایستریت و چن.)1 :2021 ،6
بهمنظور رفع این چالشها و درنتیجه افزایش کیفیت زندگی در شهرها و محالت شهری به برنامهریزی بلندمدت،
میانمدت و تصمیمگیری در زمینه حل این مشکالت بیش از هر زمان دیگری نیازمندیم (ویسیناب و همکاران:1398 ،
 ،)128ازاینرو پرداختن به رویکردهای نوین شهری که در جهت رفع مشکالت فضاهای شهری ،ارتقاء کیفیت و بهبود
وضعیت کمی و کیفی وضعیت زندگی شهروندان به وجود آمدهاند ،پیش از پیش مهم است (حاتمینژاد و محمدی
کاظمآبادی .)56 :1396 ،زیستپذیری بهعنوان مفهومی که با واژگانی همچون،کیفیت زندگی ،پایداری ،مکانی باکیفیت
باال و اجتماعات سالم در ارتباط میباشد از محیطی به محیطی دیگر دارای مفاهیم متفاوت بوده که میتوان از اهداف
برنامهریزی اجتماعی جهت به وجود آوردن شاخصهای بومی زیستپذیری استفاده شود (نوریس و پیتمن-2000 ،7
بالسینگیم -1998 ،8محمدی استادکالیه و همکاران )62 :1396 ،درواقع زیستپذیری ،توان و قابلیت یک مکان در
جهت تأمین نیازهای زیستی ساکنان اعم از مادی و غیرمادی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی میباشد (محمدی ده
چشمه .)206 :1399 ،فضاهای شهری زیستپذیر درواقع اشاره به ایجاد مکان و فضایی مناسب برای فعالیتهای مختلف
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انسانی اعم از کار ،تفریح ،زندگی و  ...دارد (محمدی دهچشمه )82 :1398 ،بهطورکلی زیستپذیری را میتوان راهی برای
رسیدن به توسعه پایدار در نظر گرفت که از محالت زیستپذیر به شهر زیست پذیر میرسد (پریزادی و همکاران:1398 ،
.)4
امروزه حاشیهنشینی بهعنوان یکی از مشکالت اصلی بسیاری از شهرهای جهان میباشد .از علل اصلی نزول کیفیت
زندگی و برهم زننده تعادل اجتماعی در شهرها میتوان سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی را نام برد .این پدیده
یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده حضور مردم در فضاهای عمومی ،ترس یا احساس ناامنی ،ناامنی محیطها و
فضاهای جمعی میباشد به صورتی که باعث تباه شدن سالمتی و نشاط در زندگی روزمره شهرنشینان میباشد و با ایجاد
مانع بر سر راه رشد فرهنگی -اجتماعی و مشارکت عمومی ،هزینههای بسیاری را بر جامعه تحمیل میکند (رضایی و
همکاران .)57 :1395 ،روشهای مقابلهای و ستیزهجویانه با سکونتگاههای غیررسمی شیوه درستی برای رفع معضالت و
مشکالت این سکونتگاهها نبوده و توجه به ابعاد زیستپذیری در این مناطق و پیاده کردن اصول توسعه پایدار به همراه
مشارکت افزایی میتواند در راستای رفع مشکالت این مناطق مثمر ثمر واقع گردد ،زیرا رویکرد زیستپذیری ضمن طرح
مساله ،میتواند برنامهای بهسوی داشتن شهر و محلهای مطلوب ارائه دهد (برزگر و همکاران.)138 :1398 ،
در عصر حاضر شهرهای جهان سوم و درحالتوسعه با مسائل و مشکالت متنوعی در زمینههای اجتماعی و اقتصادی
مواجه هستند (برزگر و همکاران )138 :1398 ،دراینبین در کشور ایران نیز به دلیل مهاجرتهای عظیم بهسوی شهرها و
رشد شتابان جمعیت و در پی آن توزیع نامتوازن جمعیت در فضاهای شهری باعث به وجود آمدن مناطق شهری تحت
عنوان سکونتگاههای غیررسمی ،حاشیهنشین و کمبرخوردار شده است .ساکنین این محلهها در محدوده اقتصادی شهر
ساکن هستند ولی جذب اقتصاد شهری نشدهاند .بهطوریکه جاذبههای شهری این افراد را از زادگاه خویش کنده و
بهسوی قطبهای صنعتی و بازارهای کار میکشد .این امر لزوم توجه به نیازهای ساکنین ازجمله خدمات شهری را
دوچندان میکند .بهطورکلی کلی زمانی که ساکنین این سکونتگاهها دچار درد ،رنج و محرومیت زیاد میشوند ،احساس
میکنند نسبت به انجام امورات ضعیف هستند و نسبت به این وضع دچار عصیان میشوند که در قالب آسیبهای
اجتماعی در مراتب شهری از محله به منطقه و سپس به شهر رواج پیدا میکند .محله فالحت ارومیه نیز یکی از این
سکونتگاههای کمبرخوردار شهر ارومیه میباشد که به دلیل کمبرخورداری و حاشیهنشین بودن مستعد جذب آسیبهای
اجتماعی گوناگونی میباشد این محله دارای دسترسی نامناسب به فضاهای فرهنگی ،سبز ،ورزشی و تفریحی میباشد که
نشانگر عدم رعایت عدالت فضایی در توسعه این فضای شهری میباشد این امر میزان احساس محرومیت را در بین
ساکنین این محله افزایش میدهد .بنابراین به نظر مهم میرسد تا با ارزیابی سطوح مولفههای زیستپذیری در این محله
و ارائه راهکارهای توانمندسازی بتوان از ایجاد آسیبهای آتی جلوگیری کرد .با توجه به کمبود سرمایههای مادی و
معنوی مدیریت شهری در جهت بهبودی وضعیت سکونتگاههای کمبرخوردار و از طرفی تعدد تعداد این سکونتگاهها و
مسائل و مشکالت آنها ،هدف اصلی این پژوهش ،ارزیابی ادراک ذهنی افراد از وضعیت تأمین نیازهای زیستی و
بهطورکلی سطوح زیستپذیری در محله کمبرخوردار فالحت میباشد .تا بتوان بر اساس وضعیت شاخصهای
زیستپذیری و نظر ساکنین محله در این فضای کمبرخوردار شهری به ارائه راهکارهای توانمندسازی پرداخت .سوال
اصلی پژوهش «آیا محله فالحت یک محله زیستپذیر میباشد؟» است .از نوآوریهای این پژوهش در حوزه قلمرو
مکانی میتوان به دلیل پیچیده و چندبعدی بودن فضاهای شهری ،به قلمرو مکانی متفاوت با سایر پژوهشها اشاره نمود
بهطوریکه پژوهش در این محله صورت نگرفته است .در حوزه بازه زمانی نیز به دلیل وجود شرایط کرونایی حاکم بر
جامعه به نظر میرسد تغییراتی در نتایج پژوهش ایجاد نماید .همچنین در حوزه روش تحقیق نیز به دلیل استفاده از
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آزمون فریدمن اشاره کرد که با رتبهبندی شاخصها در جهت بهبود وضعیت کمرتبهترین شاخص راهکارهایی ارائه
میگردد.
پیشینۀ نظری
در اثر تشدید نابرابریهای اقتصادی ،اجتماعی و رفاهی میان شهر و روستا که در سالهای اخیر رخ داده است ،شهر
بهعنوان پیچیدهترین و متنوعترین جلوههای زندگی بشری (حکمتنیا و همکاران )617 :1396 ،بیشازپیش جاذب
مهاجران شده است بهطوریکه اغلب این مهاجران زندگی در سکونتگاههای غیررسمی و محلههای فقیرنشین را بر
زندگی روستایی خود ترجیح میدهند (رجایی و همکاران )150 :1398 ،این محلهها ،مکانهای زندگی غیررسمی و
غیرمستعمل و نامتعارف شهری میباشند که نشان از مدیریت ضعیف و برنامهریزی فضایی -منطقهای و فضایی
بیمارگونهای از اقتصاد و همچنین معلول بیعدالتیهای اقتصادی -اجتماعی در مقیاس ملی ،استانی و محلی
هستند(قربانی و همکاران )375 :1398 ،به عبارتی رشد پدیده فقر شهری و گسترش شکاف طبقاتی در شهرهای بزرگ،
موجب گردیده است که اقشار فقیر و کمتوان در شکل اجتماعات محلی در مکانهای جغرافیایی خاص تشکیل میشوند
که از مسیر کلی پیشرفت کنار مانده و به عبارتی به حاشیه طردشدهاند (توالیی و همکاران .)2 :1398 ،نحوه زندگی در
اسکانهای غیررسمی با استانداردهای زندگی شهری تفاوت بسیاری دارد بهطوریکه کیفیت زندگی در این مناطق بسیار
پایینتر از استانداردها بوده و جز محالت ناپایدار محسوب میگردند (مؤمنپور علیآباد و ذاکر حقیقی )680 :1397 ،از
مهمترین ویژگیهای مثبت این سکونتگاهها میتوان به مواردی نظیر مکان جغرافیایی ثابت ،الگوی مشترک حاکم بر
روابط اجتماعی و اقتصادی ،منافع مشترک ساکنین ،تجانس گروهی و همبستگی باالی ساکنین در مواجهه با مشکل و
مسائل مشترک و همچنین قدرت کنترل یکدیگر اشاره کرد (حبیبی و گرامی.)165 :1397 ،
در ایران سکونتگاههای غیررسمی پدیدهای تلقی میشود که در طول  70سال گذشته در کالنشهرها و شهرهای
بزرگ پدیدار گشته است .بهگونهای که بر اساس آمار ارائهشده در سال  ،1393حدود  25درصد جمعیت شهرنشین ایران
در سکونتگاههای غیررسمی به گذران زندگی میپردازند (مختاری و همکاران )35 :1397 ،این اسکانهای غیررسمی ،به
شکلی خودرو و بدون مجوز و فاقد هرگونه برنامهریزی رسمی ،با تجمعی از افراد با درآمد و سطح کیفیت زندگی پایین
شکلگرفتهاند و با عناوینی همچون اسکان غیررسمی ،حاشیهنشینی ،اجتماعات آلونکی شناختهشدهاند که در راستای
شکست سیاستها در راستای تأمین سرپناه و مسکن برای اقشار کمدرآمد به وجود آمدهاند(شیبانی مقدم و همکاران،
.)203 :1398
در این بین رویکردهای نوین شهرسازی نظیر رویکرد زیستپذیری در راستای بهبودی وضعیت زندگی در
سکونتگاهها به وجود آمدهاند .مفهوم شهرهای زیستپذیر برای نخستین بار در سال  1970توسط اداره ملی هنرها در
جهت رسیدن به ایدههای برنامهریزی شهری موردنظر آنان و به دنبال آن توسط سایر مراکز و سازمانهای تحقیقاتی
مانند اداره حفاظت محیطی که پژوهشهای بسیاری در رابطه با زیستپذیرترین شهرهای ایالت متحده آمریکا انجام داده
است ،مورداستفاده قرار گرفت (جعفری اسدآبادی .)79 :1392 ،اولین بار در سال  1981مفهوم زیستپذیری در عنوان
«خیابانهای زیستپذیر» توسط دانلد اپلیارد مطرح گردید ،اپلیارد به همراه آلن جیکوبز هفت هدف مهم را برای آینده
یک محیط خوب شهر عنوان نمود که هدف اول زیستپذیری بود (بندرآبادی و شاهچراغی .)50 :1390 ،زیستپذیری
شهری با اشاره به جنبههایی در افزایش کیفیت زندگی نقش دارد بهطوریکه این افزایش کیفیت در جهت بهبود شیوه
زندگی و شرایط بهداشتی تأثیر خواهد داشت که این بهبود ،میزان پایداری محیط را افزایش خواهد داد (موسوی و
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همکاران 3 :1396 ،به نقل از شمسالدین و همکاران .)167 :2012 ،1این موضوع باعث تمایل بیشتر شهروندان به حضور
فعال و پویا در محیطهای شهری میگردد (خراسانیزاده و همکاران )151 :1399 ،از سوی دیگر زیستپذیری بهعنوان
یک مفهوم میتواند با توجه به بستر و زمینهای که در آن تعریف میگردد ،بسیار ساده و یا مشکل باشد بااینوجود کیفیت
زندگی در هر مکان موردتوجه این مفهوم قرار دارد و شامل نماگرهای قابلاندازهگیری بسیار متنوعی است که معموالً
اجزای تشکیلدهنده آن شامل تراکم ،حملونقل ،امنیت و پایداری میشود (پروگوردو مادرید .)40 :2007 ،2بااینحال،
محققان و پژوهشگران در رابطه با تعریف یکسان از زیستپذیری اجماع نظر ندارند بهطوریکه مفهوم آن متناسب
باارزشهای متغیر اجتماعی تغییر میکند (علیاکبری و همکاران 86 :1399 ،به نقل از اوبرلینک .)2008 ،3زیستپذیری
برای سیاستگذاران و مدیران شهری نیز مهم تلقی میشود بهطوریکه شهرهای زیستپذیر تاجران و کارگران خوبی را
جذب خود میکنند ،این امر به دلیل خدمات و فعالیتهای تجاری ،کلید توسعه شهری میباشد (اوکولیچ.)2 :2012 ،4
ارزیابی زیستپذیری در هر شهری با نحوه و میزان مشارکت شهروندان آن شهر در تصمیمگیری برای برآوردن نیازهای
خود تعیین میگردد (بندرآباد .)152 :1399 ،در چنین زمینهای پایداری عبارت است از توانایی تقویت کیفیت زندگی که
میتواند برای آن ارزش قائل شد (تایمر و سیمار .)2 :2005 ،5بهطوریکه انسان و محیط دو جهت مفهوم زیستپذیری
میباشند ،ولی معیارهای زیستپذیری اکثراً به ارزیابی صرف قلمرو و مکان میپردازد و نه اشخاص (الریس.)7 :2005 ،6
بهطورکلی زیستپذیری به سیستم شهری اطالق میگردد که با استفاده از اصول کلیدی عدالت ،دسترسی ،کرامت،
توانمندسازی ،تعامل و مشارکت به ارتقاء خوشبختی ذهنی ،اجتماعی و فیزیکی ساکنانشان بپردازد (رشیدی ابراهیم
حصاری و همکاران 158 :1395 ،به نقل از سانگ.)3 :2011 ،7
پیشینۀ عملی
در این رابطه پژوهشهای گوناگونی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است بهطوریکه در پژوهشهای داخل
کشور ،خراسانی و همکاران ( ،)1394در مقاله «تحلیل تأثیر متغیرهای فردی بر ادراک از زیست پذیری در روستاهای
پیرامون شهر» اشارهکردهاند که افراد به لحاظ ویژگیهای توصیفی ،سن و میزان تحصیالت دارای نگرشهای یکسان
نسبت به برطرف شدن نیازهای زیستی دارند .مهرنجانی و همکاران( ،)1395اشارهکردهاند که زیستپذیری به دلیل
وابستگی مستقیم به شرایط مکانی ،زمانی و از همه مهمتر بستر اجتماعی-اقتصادی و مدیریتی جامعه هدف دارای
تعریف ،اصول و معیارهای یکسان نمیباشد .ساسانپور و همکاران( ،)1397در مقاله «قابلیت سنجی زیست پذیری مناطق
شهری ارومیه با مدل رالسپی» با توجه به مدل استفاده شده در این پژوهش ،چهار بعد کالبدی-زیست محیطی ،اقتصادی،
اجتماعی و سالمت در شهر ارومیه مورد ارزیابی قرارگرفته و بر اساس نتایج این پژوهش نشانگر عدم زیست پذیری شهر
ارومیه میباشد .برزگر و همکاران ( ،)1398در مقاله « تحلیل سکونتگاههای غیررسمی با رویکرد
زیستپذیری(موردمطالعه :محالت غیررسمی شهر زنجان)» اشارهکرده است که اسکان غیررسمی بهعنوان معلولی
کالبدی فضایی ناشی از ساختار ناهنجار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است که با سرعت بسیار زیادی در شهرها ظاهر
میشود و زندگی سالم و پایدار شهری را به چالش میکشاند در این راستا باید رویکرد زیستپذیری را توامان از دو بعد
عینی (ابژکتیو) و ذهنی (سابژکتیو) بررسی نمود همچنین تأثیر بعد کالبدی بیشتر از سایر ابعاد بر وضعیت حاکم در محلهها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بر رویکرد زیستپذیری دارد .مؤمنی و همکاران ( ،)1399در مقاله «اثرات حکمروایی خوب بر زیستپذیری
سکونتگاههای پیراشهری در دهستان آدران» اشارهکردهاند که بین شاخصهای حکمروایی خوب و زیستپذیری رابطه
قوی برقرار است .پوراحمد و همکاران ( ،)1399در مقاله «تحلیل فضایی آثار حکمروایی مطلوب بر زیست پذیری شهری
مطالعه موردی :کانونهای جرم خیز مناطق  11و  12شهر تهران» اشارهکردهاند که بین شاخصهای حکمروایی خوب
شهری و زیستپذیری شهری رابطه ضعیف تا متوسطی وجود دارد .دویران ( ،)1399در مقاله «سنجش زیستپذیری
بافتهای شهری با تأکید بر پایداری اجتماعی (مطالعۀ موردی :محالت اسکان غیررسمی شهر همدان)» اشارهکرده است
که در محالت شهر همدان شاخصهای پایداری اجتماعی زیستپذیری در بعد عینی و ذهنی کیفیت زندگی با توجه به
سطح دسترسی به خدمات و رضایت از خدمات ارائه شده شکاف پایینتری دارد.
در پژوهشهای خارج از کشور نیز ،داگالس و همکارانش ( ،)2006مفهوم شهر زیستپذیر را شهر انسانمحور تلقی
میکنند بهطوریکه با فضاهای شهری صرفاً یک فضای مصنوع نبوده ،که آن مآمن ساکنانش خواهد بود که به محل
سکونت ،فرهنگی ،شغل و زیستن خود مباهات میکنند .کندی و بای ،)2010( 1معتقدند که مفهوم زیستپذیری با
عبارتهایی نظیر :رفاه جامعه ،تعریف میشود و معرف ویژگیهایی است که یک مکان را بهجایی تبدیل میکند که
همواره مردم ،تمایل دارند در آن زندگی کنند .نوروزیان ملکی و همکاران  ،)2018(2در مقاله «مقایسه زیستپذیری
محلهای توسط دو گروه از ساکنان :تهران ،ایران و تارتو ،استونی» اشارهکردهاند که میزان زیستپذیری محلهها بهطور
مثبت تحت تأثیر تناسب و مقیاس فضاها ،میزان فضای سبز خصوصی ،شخصیت خیابان ،میزان سرسبزی عمومی ،تنوع
فرم ساختمان ،ترکیب ساختمانها در دورههای مختلف ،شلوغی ادراکشده و اجتماعی است .همچنین نتایج نشانگر این
بود که ساکنان میتوانند عوامل را ارزیابی و درک کنند .غازی و عباس  ،)2019(3در مقاله «بهسوی خیابانهای تجاری
زیستپذیر :مطالعه موردی خیابان داخلی الکرادا در بغداد» چک لیستی ارائه نمودهاند که این چکلیست بهعنوان یک
چارچوب جامع برای ارائه اطالعات موردنیاز ،تشخیص مشکالت و شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد یک خیابان
تجاری برای افزایش زیستپذیری است .بدلند و پیرس ( ،)2019در مقاله «قابل زندگی برای چه کسی؟ چشماندازهای
زیستپذیری شهری برای رسیدگی بهسالمت نابرابریها» اشارهکردهاند که محلههای محرومتر و ساکنان آنها
مالحظات سیاست و طراحی بیشتری برای بهینهسازی نتایج رویکرد زیستپذیری دارند ،بهویژه اینکه تغییرات در محیط
زمینهای ممکن است از طریق جابجایی و یا افزایش اثرات بر ترکیب محله نیز تأثیر بگذارد .خومنکو و همکاران ،)2020(4
در مقاله «آیا شهر قابل زندگی شهری سالم است؟ اثرات بهداشتی برنامهریزی شهری و حملونقل در وین ،اتریش».
اشارهکردهاند که در جهت بهبود وضعیت زیستپذیری با ترویج حملونقل عمومی فعال و سبز شدن شهرها ،فضا برای
سایر شاخصها نظیر بهداشت محیطی و عدالت به وجود میآید .هوپر و همکاران  ،)2020(5در مقاله «زندگی
زیستپذیر؟» اشارهکردهاند که جوامع جدید حومهای که مطابق باسیاست "محلههای زیستپذیر" ساختهشدهاند ،میتوانند
رفتارهای حمایتی بهداشتی و پیامدهای رفاهی ازجمله حملونقل و پیادهروی تفریحی را تشویق کرده و محلههایی
بااحساس قویتری از اجتماع ایجاد کنند که در آن ساکنان احساس امنتری میکنند .پاوول و سن  ،)2020(6در مقاله
«مروری انتقادی بر رویکردهای زیستپذیری و ابعاد آنها» طبق مقایسه رویکردهای زیستپذیری در مطالعات شهری
به این نتیجه رسیدهاند که شکافی بین رویکردهای زیستپذیری در شهرهای جهانی در نقاط مختلف جهان وجود دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در رابطه با معیارهای زیستپذیری مولفههای گوناگونی وجود دارند بهطوریکه چارلز الندری؛ در تحقیقی تحت
عنوان"سرزندگی شهری :منبع جدیدی از رقابت شهری" ،بر نه معیار موثر برای شناسایی یک شهر زیست پذیر اشاره
میکند که دسترسی ،تراکم اصولی جمعیت ،تنوع ،هویت و تمایز ،خالقیت ،ایمنی و امنیت ،ارتباط و تشریکمساعی،
ظرفیت سازمانی و رقابت را شامل میشود (الندری .)4 :2000 ،1در این راستا به بررسی پژوهشهای صورت گرفته
داخلی و خارجی در موضوع زیستپذیری پرداخته شده است که نتایج این بررسی در جدول ( )1نشان دادهشده است:
جدول  -1ابعاد و شاخصهای سنجش زیستپذیری
نظریهپرداز
مرسر

الیوت

اکونومیست
ایوانز
اپلیارد
بندرآبدی
علیاکبری و
همکاران
مومنی و
همکاران
پوراحمد و
همکاران
پریزادی و
همکاران
پوراحمد و
همکاران
برزگر و همکاران
ماجدی و
بندرآباد

مؤلفههای زیست پذیری
فضای سیاسی و اجتماعی ،محیط اقتصادی ،محیط اجتماعی-فرهنگی ،مالحظات پزشکی و بهداشتی،
مدارس و تحصیالت ،خدمات عمومی و حملونقل ،تفریح ،کاالهای مصرفی ،مسکن.
کاربریهای منعطفتر ،کاربریهای مختلط ،مسکنسازی باقیمت مناسب ،استاندارهای کامل برای
نواحی ،زندگی کردن با ناهمگونیها ،ضوابط پویا برای توسعه ساختوساز ،مذاکره برای ساختوسازهای
وسیع ،غیرسیاسی کردن تصویب نهایی طرحها ،سازماندهی بهتر شبکه ،نگهداری بهصورت
زمانبندیشده.
تعالی مادی ،سالمتی ،ثبات سیاسی و امنیت ،زندگی خانوادگی ،زندگی اجتماعی ،اقلیم و جغرافیا ،امنیت
شغلی ،آزادی سیاسی و برابری جنسیتی.
وجود جامعه مدنی ،همستانهای محلی و سازمانهای غیردولتی ،شرکتها.
حریم امن ،یک همستان ،یک مکان تاریخی ،مکانی برای بازی کردن ،فضاهای سبز ،محیطی سالم و
بهداشتی ،قلمرو همسایگی.
بستر طبیعی ،الگوهای تاریخی ،سیاستها ،ارزشها ،فعالیت ،اقتصادی شهری.
امنیت شهری ،تسهیالت و امکانات عمومی ،محیط طبیعی ،محیط اجتماعی و فرهنگی ،حملونقل
مناسب ،بهداشت محیط.
امنیت فردی و اجتماعی ،اوقات فراغت و تفریحات ،آموزش عمومی ،مشارکت و همبستگی ،کیفیت
حملونقل ،کیفیت مسکن ،خدمات زیربنایی ،بهداشت معابر ،چشمانداز ،وضعیت فضای سبز ،درآمد،
اشتغال.
سیاسی و مدیریتی ،اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادی ،زیستمحیطی.

منبع
Mercer, 2019

Elliott, 2008

Economist, 2005

حیدری و همکاران1396 ،
حیدری و همکاران1396 ،
بندرآبادی 1399
علیاکبری و همکاران،
1399
مومنی و همکاران1399 ،
پوراحمد و همکاران1399 ،

ارزشها و هنجارها ،خدمات فعالیتها و امکانات شهری ،عوامل محیطی و زیستمحیطی ،اقتصادی
شهری ،مدیریت شهری ،الگوی تاریخی.
درآمد و اشتغال ،آلودگی ،آموزش عمومی ،حملونقل و ترافیک ،اوقات فراغت ،مسکن ،کیفیت بصری،
کیفیت فضای سبز ،مشارکت.
زیستمحیطی ،کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی.

برزگر و همکاران1398 ،

سرزندگی ،هویت ،محیط کالبدی سازگار ،دسترسی ،مشارکت ،برابری اجتماعی ،تابآوری.

ماجدی و بندرآباد1393 ،

پریزادی و همکاران1398 ،
پوراحمد و همکاران1398 ،

با توجه به موارد ارائهشده در بخش پیشینه نظری و عملی پژوهش موضوع زیستپذیری بهعنوان یکی از
رویکردهای نوین حوزه شهری در جهت افزایش کیفیت فضای شهری ارائه گردیده است بهطوریکه با ارزیابی
شاخصهایی در حوزههای اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و غیره درصدد شناسایی موانع و مشکالت شهری بوده تا در
راستای رفع آنها کیفیت فضا را افزایش دهد .دراینبین موضوع سکونتگاههای غیررسمی و یا به عبارتی کمبرخوردار و
نابرخوردار بهعنوان یکی از مشکالت حاد مدیریت شهری ،در صورت عدم رسیدگی و توانمندسازی میتواند بهعنوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Landry
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جزایر آسیب با باز پراکنی آسیبهای اجتماعی به سایر مناطق شهری به تولید مشکالت و آسیبهای متنوعی منجر شود.
امروزه به دلیل هزینههای باالی احداث کاربریهای موردنیاز محلی میتوان با بهرهگیری از رویکرد زیستپذیری درصدد
شناسایی و اولویتبندی مسائل این محلهها اقدام نمود و با استفاده از سرمایههای اجتماعی درون محلهای در راستای رفع
آنها قدم برداشت.
دادهها و روششناسی
روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی-تحلیلی میباشد که به دو صورت اسنادی و برداشت
میدانی به جمعآوری اطالعات پرداختهشده است .ابزار گردآوری دادهها شامل مشاهده ،پرسشنامه ،مصاحبه و فیشبرداری
میباشد .در ابتدا برای دریافت مفهوم واژه زیستپذیری و سکونتگاههای غیررسمی از منابع معتبر علمی نظیر کتابها،
پایاننامهها ،مقاالت علمی پژوهشی استفادهشده است تا پیشینه پژوهشی و مبانی نظری الزم جمعآوری شود سپس به
برداشت میدانی از محدوده موردنظر پرداختهشده است تا اطالعات جامع و کاملی از محدوده موردنظر به دست آید .جامعه
آماری این پژوهش ساکنین محله فالحت شهر ارومیه میباشد که طبق آمار پایگاه بهداشت این محله در سال ،1397
این محله  15000نفر جمعیت داشتهاست .برای نمونهگیری از فرمول کوکران استفاده شده است که برای این محله حجم
نمونه  374نفر بهدستآمده است که بهصورت تصادفی در محدوده موردمطالعه پخش گردیده است .بر اساس پیشینه
عملی پژوهش مولفههای زیستپذیری مورد استفاده در این پژوهش شامل مولفههای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی و
زیستمحیطی میباشد این مولفهها میتوانند وضعیت موجود سکونتگاهها و نقاط شهری را بهصورت تطبیقی نشان دهند
و بر اساس خدمات ارائهشده آنها را رتبهبندی نمایند .شاخصها و گویههای مورداستفاده در این پژوهش جدول شماره 2
نشان دادهشده است:
جدول  -2مؤلفهها و شاخصهای زیستپذیری
ابعاد

شاخصها
آموزش عمومی
تفریحات و اوقات فراغت
مالحظات و مراقبتهای پزشکی
و بهداشتی

اجتماعی

امنیت فردی و اجتماعی
پیوستگی و تعلق مکان

مشارکت و همبستگی
اشتغال و درآمد
اقتصادی

مسکن
کاالهای مصرفی

کالبدی و

امکانات و خدمات زیربنایی

گویه
فضاهای آموزشی مناسب و کافی ،کیفیت دسترسی دانشآموزان و دانشجویان به مدارس و دانشگاهها،
کیفیت تجهیزات آموزشی ،کیفیت ساختمان آموزشی ،کیفیت تدریس معلمان و اساتید.
کیفیت دسترسی به کتابخانهها ،کیفیت دسترسی به اماکن فرهنگی و مذهبی ،تعداد اماکن مذهبی و
فرهنگی ،کیفیت دسترسی به سینماها ،تعداد فضاهای تفریحی و فراغتی.
تعداد درمانگاهها و مراکز بهداشت ،کیفیت خدمات پزشکی و بهداشتی ،کیفیت بهداشت فردی و
عمومی ،کیفیت دسترسی به مراکز بهداشتی ،کیفیت مراقبتهای بهداشت عمومی ،تعدد داروخانه،
کیفیت دسترسی به داروخانه ،کیفیت عملکرد اورژانس.
امنیت تردد در شبانهروز ،امنیت تردد زنان و دختران در شبانهروز ،تعدد مراکز نظامی و انتظامی ،کیفیت
دسترسی به مراکز نظامی و انتظامی ،کیفیت امنیت اجتماعی محله.
تمایل به زندگی در محله ،تمایل به سرمایهگذاری در محله ،کیفیت روابط همسایگان و بستگان با
یکدیگر ،میزان تعلق به مکان ،امیدواری به بهبود شرایط زندگی ،برگزاری مراسم و آیینهای مذهبی و
فرهنگی.
میزان احترام به یکدیگر ،میزان اعتماد اهالی محله به شورای شهر و شهرداری ،روحیه کار گروهی در
بین شهروندان ،میزان ارتباط شهروندان با شورای شهر و شهرداری ،حضور مردم در پروژههای عمرانی
محله.
تعداد فرصتهای شغلی ،داشتن شغل مناسب ،درآمد مناسب و کافی ،امکان دسترسی به شغل مناسب.
تعداد اتاقهای کافی در محله ،مساحت مناسب مسکن ،استحکام بنای مسکن ،در دسترس بودن
مساکن باکیفیت مناسب.
کیفیت مصرف مواد غذایی ،کیفیت دسترسی به کاالهای خدماتی(پوشاک ،لوازم برقی و  ،)...میزان
مصرف انرژی.
کیفیت شبکه معابر ،کیفیت شبکه (آب ،برق ،گاز ،تلفن و اینترنت) ،کیفیت خدمات اداری محلی،

تعداد
گویه
5
5
8
5
6

5
4
4
3
6
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زیستمحیطی
حملونقل عمومی
آلودگی و بهداشت محیطی
چشمانداز
فضای سبز و بایر

کیفیت دسترسی به ادارات درونشهری ،کیفیت دسترسی به میدانها میوه و ترهبار ،کیفیت پیادهراهها.
تعدد حملونقل عمومی ،کیفیت دسترسی به حملونقل عمومی ،کیفیت حمل مسافر.
کیفیت دفع آبهای سطحی ،کیفیت از بین حیوانات موذی ،کیفیت هوا ،کیفیت جمعآوری فاضالب،
کیفیت جمعآوری زباله ،آلودگی ناشی از فعالیتهای صنعتی و کارگاهی.
کیفیت ابنیه ساختمانهای محله ،کیفیت منظر طبیعی محله ،کیفیت مناسب معابر و خیابانها ،وجود
نشانهها و نمادهای تاریخی و فرهنگی.
تعداد فضای سبز و بوستانها ،کیفیت فضای سبز ،کیفیت دسترسی به فضای سبز ،کیفیت فضاهای
بازی کودکان.

3
6
4
4

روایی پرسشنامه توسط  15نفر از متخصصین رشته شهرسازی ،جغرافیا و برنامهریزی شهری ارزیابی و مورد تأیید
قرارگرفته است .برای بررسی پایایی پرسشنامه تعداد  40عدد از پرسشنامهها تکمیل و از طریق آزمون آلفای کرونباخ در
نرمافزار  SPSSمورد ارزیابی و نتایج این آزمون برای هر یک از شاخصها در جدول ( )3نشان دادهشده است:
جدول  -3آزمون آلفای کرونباخ
اجتماعی

تعداد نمونه
40

ضریب آلفای کرونباخ
0/814

ابعاد
اقتصادی

40

.0/702

کالبدی و زیستمحیطی

40

0/760

کلیه ابعاد

40

0/732

با توجه به جدول ( )3و نتایج آزمون آلفای کرونباخ ،برای هریک از ابعاد باالتر از  0/7میباشد که نشانگر پایایی
باالی پرسشنامه میباشد .در این پژوهش تجزیهوتحلیل اطالعات بهصورت کمی انجامگرفته است که در این راستا از
روشهای آماری نظیر آزمون  tتک نمونهای و فریدمن استفادهشده است .در جهت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار
آماری  SPSSاستفادهشده است و درنهایت بر اساس نظر ساکنین محله و رتبهبندی مولفههای زیستپذیری در این
محله راهکارهای توانمندسازی ارائهشده است.
قلمرو پژوهش

محدوده موردمطالعه در این پژوهش ،محله فالحت در شهر ارومیه میباشد که در قدیم بهعنوان روستای فالحت به
معنای مکانی برای کشاورزی نامبرده میشد .محله فالحت (شکا  )1با مساحتی بالغبر  78هکتار در منطقه  2شهر ارومیه
و در شمالغربی این شهر قرارگرفته است .طبق آمار پایگاه بهداشت این محله در سال  ،1397این محله  15000نفر
جمعیت داشته است .این محله طبق آخرین پایگاه داده مکانی سیستم اطالعات جغرافیایی به سال  1395شهرداری دارای
 1207پارسل که شامل کاربریهای مسکونی ،آموزشی ،تجاری ،مختلط(تجاری-مسکونی) ،مذهبی میباشد .و در حال
حاضر جزء محالت کمتر برخوردار و مسئلهدار ارومیه محسوب میشود .این محله دارای قدمت و پیشینه کهن میباشد و
همچنین به لحاظ زیرساختهای شهری ،اقتصادی ،حقوق شهروندی ،اجتماعی ،بهداشتی ،زیستمحیطی در سطح پایینی
قرار دارد که این شرایط باعث بر نزول تدریجی کیفیت زندگی در محدوده موردنظر شده است .اقتصاد این محله بیشتر بر
بازار غیررسمی متکی بوده و اغلب ساکنان این محله در مشاغلی چون دستفروشی و کارگری مشغول به کار هستند.
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شکل  -1موقعیت محله فالحت (ترسیم :نگارندگان)

یافتهها
یافتههای توصیفی

بعد از ارزیابی روایی و پایایی ،پرسشنامهها بهصورت تصادفی در محدوده محله تکمیلشدهاند و سعی بر این بوده تا در
کل محله پرسشنامهها تکمیل گردند تا ذهنیت کل ساکنین محله ارزیابی گردد .در ابتدا به ارزیابی ویژگیهای جمعیتی
پرسشنامه پرداخته میشود که در شکل ( )2نشان دادهشده است:
٤٠٠

٥
٣٨

٤٦

١٢٤

١٢٣

١٦٣

٣٠٠
٢٠٠

٩٨

١٦٧

١٠٩
تحصیالت
بین  ٢٠تا  ٤٠سال
دیپلم

٢١١

٣٨

٠

سن

بین  ١٥تا  ٢٠سال
زیردیپلم

١٠٠

زن
باالتر از  ٦٠سال

جنسیت
مرد
بین  ٤٠تا  ٦٠سال

شکل -2ویژگیهای جمعیتی

با توجه به شکل ( ،) 2از  374نفر 211 ،نفر مرد و  163نفر زن بودند 38 .نفر بین  15تا  20سال 167 ،نفر بین  20تا
 40سال 123 ،نفر بین  40تا  60و  46نفر نیز باالتر از  60سال سن داشتند 109 .نفر زیر دیپلم 98 ،نفر دیپلم 124 ،نفر
لیسانس 38 ،نفر فوقلیسانس و  5نفر دارای تحصیالت مقاطع باالتر داشتند .دلیل پایین بودن مشارکت زنان عدم حضور
پذیری آنها در کوی و برزنهای محله بوده و همچنین به دلیل مهاجرت از نقاط روستایی به این محله و کمبرخورداری
این محله سن افراد پایین بوده و میزان تحصیالت پایین میباشد.
یافتههای استنباطی

در راستای ارزیابی ابعاد زیستپذیری ،به ارزیابی شاخصها و گویههای آن پرداختهشده است .بهطوریکه در بعد
اجتماعی شاخصهای آموزش عمومی ،تفریحات و اوقات فراغت ،مالحظات و مراقبتهای پزشکی و بهداشتی ،امنیت
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فردی و اجتماعی ،پیوستگی و تعلق مکان ،مشارکت و همبستگی و تعداد  34گویه در بعد اقتصادی شاخصهای اشتغال و
درآمد ،مسکن ،کاالهای مصرفی و تعداد  11گویه و درنهایت بعد کالبدی و زیستمحیطی با شاخصهای امکانات و
خدمات زیربنایی ،حملونقل عمومی ،آلودگی و بهداشت محیطی ،چشمانداز ،فضای سبز و بایر و تعداد  23گویه توسط
ساکنین محله مورد ارزیابی قرارگرفتهاند .در جهت ارزیابی شاخصها از آزمون  tتک نمونهای استفادهشده است که برای
مقدار متوسط عدد  3در نظر گرفتهشده است .در مرحله اول شاخصهای بعد اجتماعی توسط این آزمون مورد ارزیابی
قرارگرفته است .نتایج این آزمون در جدول شماره  4نشان دادهشده است:
جدول  -4آزمون  tتک نمونهای برای سنجش بعد اجتماعی در محله فالحت
شاخصها
آموزش عمومی
تفریحات و اوقات فراغت
مالحظات و مراقبتهای پزشکی و بهداشتی
امنیت فردی و اجتماعی
پیوستگی و تعلق مکان
مشارکت و همبستگی

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

مقدار T

مقدار معناداری

حد پایین

حد باال

2/89
3/13
3/01
2/98
3/08
3/03

0/457
0/491
0/451
0/511
0/491
0/554

373
373
373
373
373
373

-4/38
-5/27
0/78
-0/68
3/49
1/08

0/000
0/000
0/431
0/492
0/001
0/280

-0/150
0/084
-0/027
-0/070
0/038
-0/025

-0/057
0/184
0/064
0/033
0/138
0/087

با توجه به نتایج جدول ( ،)4مقدار سطح معناداری سه شاخص مالحظات و مراقبتهای پزشکی و بهداشتی ،امنیت
فردی و اجتماعی و مشارکت و همبستگی به دلیل اینکه بیشتر از مقدار  0/05است میتوان نتیجه گرفت در سطح 5
درصد دارای میانگین متوسط میباشند بهطوریکه هر سه شاخص با حد باالی مثبت و حد پایین منفی میتوان اعالم
نمود که تفاوت معنیداری با میانگین متوسط ندارد و این موضوع نشانگر سطح متوسط برای این شاخصها میباشد .در
رابطه با سایر شاخصها ،شاخصهای تفریحات و اوقات فراغت و پیوستگی و تعلق مکان با توجه به مقدار سطح معناداری
تفاوت معناداری با میانگین متوسط دارند و با توجه به مقدار مثبت حد باال و پایین میتوان نتیجه گرفت که وضعیت این
دو شاخص مقداری بهتر از متوسط میباشد .درنهایت در رابطه با شاخص آموزش عمومی و با توجه به مقدار سطح
معناداری آن و حد باال و پایین منفی آن میتوان نتیجه گرفت وضعیت این شاخص پایینتر از سطح متوسط میباشد.
پس از ارزیابی شاخصهای بعد اجتماعی ،به ارزیابی شاخصهای بعد اقتصادی پرداختهشده است که نتایج این ارزیابی در
جدول شماره  5نشان دادهشده است:
جدول  -5آزمون  tتک نمونهای برای سنجش بعد اقتصادی در محله فالحت
اشتغال و درآمد

میانگین
2/87

انحراف معیار
0/454

درجه آزادی
373

مقدار T
-5/28

مقدار معناداری
0/000

حد پایین
-0/170

حد باال
-0/078

مسکن

3/21

0/498

373

8/31

0/000

0/163

0/265

کاالهای مصرفی

3/01

0/604

373

0/62

0/531

-0/041

0/081

شاخصها

با توجه به نتایج جدول ( ،)5مقدار سطح معناداری کاالهای مصرفی به دلیل اینکه بیشتر از مقدار  0/05است میتوان
نتیجه گرفت در سطح  5درصد دارای میانگین متوسط میباشد بهطوریکه با حد باالی مثبت و حد پایین منفی میتوان
اعالم نمود که تفاوت معنیداری با میانگین متوسط ندارد و این موضوع نشانگر سطح متوسط برای این شاخص میباشد.
در رابطه با شاخص مسکن و اشتغال و درآمد ،با توجه به مقدار سطح معناداری تفاوت معناداری با میانگین متوسط دارند
بهطوریکه شاخص اشتغال و درآمد با حد باال و پایین منفی ،میتوان نتیجه گرفت وضعیت این شاخص پایینتر از سطح
متوسط بوده و شاخص مسکن با حد باال و پایین مثبت میتوان نتیجه گرفت که وضعیت این شاخص مقداری بهتر از
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متوسط میباشد .پس از ارزیابی شاخصهای بعد اقتصادی ،به ارزیابی شاخصهای بعد کالبدی و زیستمحیطی
پرداختهشده است که نتایج این ارزیابی در جدول ( )6نشان دادهشده است:
جدول  -6آزمون  tتک نمونهای برای سنجش بعد کالبدی و زیستمحیطی در محله فالحت
امکانات و خدمات زیربنایی

میانگین
2/97

انحراف معیار
0/467

درجه آزادی
373

مقدار T
-1/19

مقدار معناداری
0/231

حد پایین
-0/076

حد باال
0/018

حملونقل عمومی

3/13

0/616

373

4/36

0/000

0/076

0/201

آلودگی و بهداشت محیطی

3/00

0/468

373

0/23

0/811

-0/041

0/053

چشمانداز

3/02

0/530

373

1/07

0/284

-0/024

0/083

فضای سبز و بایر

3/04

0/577

373

1/34

0/180

-0/018

0/098

شاخصها

با توجه به نتایج جدول ( ،)6مقدار سطح معناداری چهار شاخص امکانات و خدمات زیربنایی ،آلودگی و بهداشت
محیطی ،چشمانداز ،فضای سبز و بایر به دلیل اینکه بیشتر از مقدار  0/05است میتوان نتیجه گرفت در سطح  5درصد
دارای میانگین متوسط میباشند بهطوریکه هر چهار شاخص با حد باالی مثبت و حد پایین منفی میتوان اعالم نمود که
تفاوت معنیداری با میانگین متوسط ندارد و این موضوع نشانگر سطح متوسط برای این شاخصها میباشد .در رابطه با
شاخص حملونقل عمومی ،با توجه به مقدار سطح معناداری تفاوت معناداری با میانگین متوسط دارند و با توجه به مقدار
مثبت حد باال و پایین میتوان نتیجه گرفت که وضعیت این شاخص مقداری بهتر از متوسط میباشد.
درنهایت برای ارزیابی وضعیت سطح زیستپذیری محله فالحت به ارزیابی ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی و
زیستمحیطی پرداختهشده است که نتایج این آزمون در جدول ( )7نشان دادهشده است:
جدول  -7آزمون  tتک نمونهای برای سنجش سطح زیستپذیری در محله فالحت
شاخصها

میانگین
3/02

انحراف معیار
0/315

درجه آزادی
373

مقدار T
1/53

مقدار معناداری
0/125

حد پایین
-0/007

حد باال
0/057

اقتصادی

3/03

0/343

373

2/05

0/040

0/001

0/071

کالبدی و زیستمحیطی

3/02

0/379

373

1/89

0/060

-0/001

0/075

اجتماعی

با توجه به نتایج جدول ( ،)7ابعاد اجتماعی و کالبدی و زیستمحیطی با سطح معناداری باالتر از  0/05و حد باالی
مثبت و حد پایین منفی در وضعیت متوسطی قرار دارد و شاخص اقتصادی با سطح معناداری کمتر از  0/05و حد باال و
پایین مثبت مقداری از سطح متوسط باالتر میباشد .با توجه به تحلیلهای صورت گرفته میتوان نتیجه گرفت که سطح
زیستپذیری محله فالحت در حد متوسط قرار دارد که نیازمند ارائه راهکارهایی در راستای بهبودی وضعیت زیستپذیری
میباشد .در جهت ارائه راهکارهای تقویتی به رتبهبندی شاخصهای هر یک از ابعاد موردبررسی با استفاده از آزمون
فریدمن پرداختهشده است تا بر اساس الویت راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت هر یک از شاخصها ارائه گردد .در این
راستا در ابتدا به رتبهبندی بعد اجتماعی پرداختهشده است .نتایج این ارزیابی در جداول (  8و  ) 9نشان دادهشده است:
جدول  -8آزمون فریدمن در جهت رتبهبندی شاخصهای بعد اجتماعی
آموزش عمومی

تعداد دادهها
374

میانگین
2/89

انحراف استاندارد
0/457

میانگین رتبهای
3/04

شاخصها
تفریحات و اوقات فراغت

374

3/13

0/491

3/90

مالحظات و مراقبتهای پزشکی و بهداشتی

374

3/01

0/451

3/50

امنیت فردی و اجتماعی

374

2/98

0/511

3/22
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پیوستگی و تعلق مکان
مشارکت و همبستگی

3/08
3/03

374
374

3/77
3/57

0/491
0/554

جدول  -9آزمون فریدمن در جهت رتبهبندی شاخصهای بعد اجتماعی
تعداد داده

374

مجذور کای

57/217

درجه آزادی

5

سطح معناداری

0/000

با توجه به نتایج جدول ( ، )9مقدار سطح معناداری کمتر از  0/05میباشد که این موضوع نشاندهنده یکسان نبودن
رتبهبندی میباشد .همچنین با توجه به جدول ( )8و نتایج میانگین رتبهای دو شاخص آموزش عمومی و امنیت فردی و
اجتماعی در آخرین رتبهبندی این آزمون قرارگرفتهاند که نیازمند توجه ویژهای میباشند.
پس از ارزیابی رتبهبندی شاخصهای اجتماعی ،به رتبهبندی شاخصهای اقتصادی پرداختهشده است که نتایج این
آزمون در جداول(  10و  )11نشان دادهشده است:
جدول  -10آزمون فریدمن در جهت رتبهبندی شاخصهای بعد اقتصادی
اشتغال و درآمد

تعداد دادهها
374

میانگین
2/87

انحراف استاندارد
0/454

میانگین رتبهای
1/72

شاخصها
مسکن

374

3/21

0/498

2/30

کاالهای مصرفی

374

3/01

0/604

1/98

جدول  -11آزمون فریدمن در جهت رتبهبندی شاخصهای بعد اقتصادی
تعداد داده

374

مجذور کای

68/182

درجه آزادی

2

سطح معناداری

0/000

با توجه به نتایج جدول ( ، )11مقدار سطح معناداری کمتر از  0/05میباشد که این موضوع نشاندهنده یکسان نبودن
رتبهبندی میباشد .همچنین با توجه به جدول شماره  10و نتایج میانگین رتبهای اشتغال و درآمد در آخرین رتبهبندی این
آزمون قرار گرفتهاست که نیازمند توجه ویژهای میباشند .سپس به ارزیابی نتایج رتبهبندی شاخصهای بعد کالبدی و
زیستمحیطی پرداختهشده است که نتایج این ارزیابی در جداول ( 12و ) 13نشان دادهشده است:
جدول  -12آزمون فریدمن در جهت رتبهبندی شاخصهای بعد کالبدی و زیستمحیطی
امکانات و خدمات زیربنایی

تعداد دادهها
374

میانگین
2/97

انحراف استاندارد
0/467

میانگین رتبهای
2/75

شاخصها
حملونقل عمومی

374

3/13

0/616

3/38

آلودگی و بهداشت محیطی

374

3/00

0/468

2/90

چشمانداز

374

3/02

0/530

2/90

فضای سبز و بایر

374

3/04

0/577

3/06

جدول  -13آزمون فریدمن در جهت رتبهبندی شاخصهای بعد کالبدی و زیستمحیطی
تعداد داده

374

مجذور کای

36/723
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درجه آزادی

4

سطح معناداری

0/000

با توجه به نتایج جدول ( ،)13مقدار سطح معناداری کمتر از  0/05میباشد که این موضوع نشاندهنده یکسان نبودن
رتبهبندی میباشد .همچنین با توجه به جدول شماره  12و نتایج میانگین رتبهای سه شاخص امکانات و خدمات زیربنایی،
آلودگی و بهداشت محیطی و چشمانداز در آخرین رتبهبندی این آزمون قرارگرفتهاند که نیازمند توجه ویژهای میباشند.
پس از ارزیابی رتبهبندی شاخصهای ابعاد زیستپذیری به رتبهبندی خود ابعاد زیستپذیری در محدوده محله فالحت
پرداختهشده است .نتایج این ارزیابی در جداول (  14و ) 15نشان دادهشده است:
جدول  -14آزمون فریدمن در جهت رتبهبندی ابعاد زیستپذیری
شاخصها

تعداد دادهها
374

میانگین
3/02

انحراف استاندارد
0/315

میانگین رتبهای
1/94

اقتصادی

374

3/03

0/343

2/02

کالبدی و زیستمحیطی

374

3/02

0/379

2/04

اجتماعی

جدول  -15آزمون فریدمن در جهت رتبهبندی ابعاد زیستپذیری
تعداد داده

374

مجذور کای

1/839

درجه آزادی

2

سطح معناداری

0/399

با توجه به نتایج جدول ( ،)15مقدار سطح معناداری بیشتر از  0/05میباشد بنابراین بین سه بعد اجتماعی ،اقتصادی و
کالبدی و زیستمحیطی در این محدوده رتبهبندی یکسانی دارند.
نتیجهگیری
سکونتگاههای غیررسمی به دلیل رشد دیمی و بدون برنامهریزی مدون با مشکالت متعددی روبهرو هستند
بهطوریکه این سکونتگاهها از سرانههای خدماتی پایین رنج میبرند و فضایی برای گذران اوقات فراغت ندارند .هدف
اصلی این پژوهش ارزیابی ادراک ذهنی افراد از وضعیت تأمین نیازهای زیستی و بهطورکلی سطوح زیستپذیری در محله
فالحت میباشد .این محله به دلیل کمبرخوردار بودن ،شرایط زندگی نابسامانی دارد و از طرفی حس محرومیت شدیدی
در آن حاکم است.
یافتههای پژوهش نشانگر این است که با توجه به نتایج آزمون  tتک نمونهای ،در بعد اجتماعی سه شاخص
مالحظات و مراقبتهای پزشکی و بهداشتی ،امنیت فردی و اجتماعی و مشارکت و همبستگی دارای سطح متوسطی از
زیستپذیری هستند .شاخصهای تفریحات و اوقات فراغت و پیوستگی و تعلق مکان وضعیت بهتری از سطح متوسط
زیستپذیری دارند و درنهایت شاخص آموزش عمومی در سطح پایینتر از متوسط زیستپذیری قرار دارد .در بعد
اقتصادی شاخص کاالهای مصرفی دارای سطح متوسط ،شاخص مسکن دارای وضعیت بهتری از متوسط و شاخص
اشتغال و درآمد در سطح پایینتر از متوسط زیستپذیری قرار دارند .در بعد کالبدی و زیستمحیطی نیز چهار شاخص
امکانات و خدمات زیربنایی ،آلودگی و بهداشت محیطی ،چشمانداز ،فضای سبز و بایر دارای سطح متوسط و شاخص
حملونقل عمومی دارای وضعیت بهتری از متوسط سطح زیستپذیری را دارد .بهطورکلی ابعاد اجتماعی و کالبدی و
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زیستمحیطی در وضعیت متوسط و شاخص اقتصادی دارای وضعیت بهتری از متوسط سطح زیستپذیری میباشد .این
موضوع نشانگر متوسط بودن وضعیت سطح زیستپذیری در محله فالحت ازنظر ساکنین محله میباشد.
در رابطه با رتبهبندی شاخصها و ابعاد زیستپذیری از آزمون فریدمن استفادهشده است .مطابق نتایج این آزمون ،در
بعد اجتماعی دو شاخص آموزش عمومی و امنیت فردی و اجتماعی؛ در بعد اقتصادی شاخص اشتغال و درآمد و درنهایت
در بعد کالبدی و زیستمحیطی سه شاخص امکانات و خدمات زیربنایی ،آلودگی و بهداشت محیطی و چشمانداز در
رتبههای آخر این ارزیابی قرارگرفتهاند .همچنین ابعاد زیستپذیری ارزیابیشده دارای رتبهبندی یکسانی میباشند و
تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.
به دلیل نبود پژوهش در راستای ارزیابی میزان زیستپذیری در محله فالحت تا به امروز ،امکان مقایسه نتایج این
پژوهش با سایر پژوهشها مقدور نمیباشد.
پیشنهادها
با توجه به مطالعات صورت گرفته و نتایج بهدستآمده در راستای بهبود شرایط زیستپذیری و کیفیت زندگی در
محدوده موردمطالعه بر اساس سه بعد اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی و زیستمحیطی پیشنهادهایی در ذیل ارائه گردیده
است .در راستای بهبودی وضعیت دو شاخص آموزش عمومی و امنیت فردی و اجتماعی در بعد اجتماعی پیشنهادهای
ذیل مطرح میگردد:
 ارتقاء سطح سرانه فضای آموزشی محله و بهسازی تجهیزات مدارس موجود در راستای تحقق عدالتفضایی
-

به کار گرفتن معلمان و اساتید خبره و باتجربه

-

افزایش روشنایی معابر محله در جهت افزایش امنیت تردد در شب

-

شناسایی نقاط کنج محله و استفاده از دوربینهای امنیتی در جهت کنترل امنیت

در راستای بهبودی وضعیت شاخص اشتغال و درآمد در بعد اقتصادی پیشنهادهای ذیل مطرح میگردد:
 جلبتوجه سرمایهگذارهای خارج از محله با ارائه طرحهای جذاب-

ایجاد و احداث بازارچههای محلی در جهت فروش صنایعدستی محله

-

ایجاد و احداث کارگاههای فرشبافی در جهت اشتغالزایی ساکنین محله

در راستای بهبودی وضعیت سه شاخص امکانات و خدمات زیربنایی ،آلودگی و بهداشت محیطی و چشمانداز در بعد
کالبدی و زیستمحیطی پیشنهادهای ذیل مطرح میگردد:
 ارزیابی سرانههای خدماتی سکونتگاههای غیررسمی و تأمین خدمات موردنیاز این سکونتگاهها-

برگزاری کارگاههای بهداشت عمومی و فردی توسط سازمان مدیریت پسماند و پایگاههای بهداشت

-

توجه به ساختوسازها بر اساس اصول ،ضوابط و قواعد معماری -شهرسازی در جهت جلوگیری از آشفتگی
فضایی در این محالت

-

بهبود وضعیت معابر محله از طریق ایجاد سیستم کانال دفع آبهای سطحی ،لکهگیری و آسفالت معابر و
اتصال شبکه فاضالب شهری به معابر این محله.
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