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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, 

Urmia. 
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  چکیده

ی هااز سرانه کهیطورهرو هستند بروبه یبا مشکالت متعدد یمیرشد د یلبه دل یررسمیغ یهاسکونتگاهتبیین موضوع: 

افراد از  یادراک ذهن یابیپژوهش ارز ینا یگذران اوقات فراغت ندارند. هدف اصل یبرا ییو فضا برندیرنج م یخدمات پایین
برخوردار کم یلمحله به دل ین. اباشدیدر محله فالحت م پذیرییستطوح زس یطورکلو به یستیز یزهایان ینتأم یتوضع

 .دارد ینابسامان یزندگ یطبودن، شرا

و برداشت  یکه به دو صورت اسناد باشدیم یلیتحل-یفیتوص یتو ازنظر ماه یازنظر هدف کاربرد ش پژوهشرو روش:

 یاقتصاد ی،اجتماع یهاپژوهش شامل مولفه یندر ا پذیریستیز یهاشده است. مولفهاطالعات پرداخته یآوربه جمع یدانیم
در بهداشت  یگاهکه طبق آمار پا باشدیمحله فالحت م یاهال پژوهش ینا ی. جامعه آمارباشدیم محیطییستزکالبدی و و 

نفر  374شده است که حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده یریگنمونه یبرا .دارد یتنفر جمع 15000، 1397سال 
های ی و از طریق روشصورت کمبه طالعاتا لیوتحلهیاست. تجز دهیدر محدوده پخش گرد یصورت تصادفبه آمدهدستبه

 یقپرسشنامه از طر یاییپاو  ینپرسشنامه توسط متخصص ییروا. گرفته استانجام یدمن(و فر یاتک نمونه tآزمون ) یآمار
 شده است. دیئتا 732/0با مقدار کرونباخ  یآزمون آلفا

 ی،و بهداشت یپزشک یهاسه شاخص مالحظات و مراقبت یاست که در بعد اجتماع ینپژوهش نشانگر ا هاییافته ها:یافته

 محیطییستو ز یو در بعد کالبد یمصرف یشاخص کاالها یدر بعد اقتصاد ی،و مشارکت و همبستگ یو اجتماع یفرد یتامن
 یسطح متوسط یدارا یرسبز و با یانداز، فضاچشم یطی،و بهداشت مح یآلودگ ایی،یربنامکانات و خدمات ز یهاشاخص یزن

 .باشندیم یکسانی یبندرتبه یدارا یطیمح یستو ز یکالبداجتماعی، اقتصادی و ابعاد  ینهستند. همچن

و  یاقتصاد ی،طبق سه بعد اجتماع یهمحله فالحت اروم پذیرییستز یتاست که وضع ینپژوهش نشانگر ا یجنتا نتایج:

 .باشدیم یتوانمندساز یاتخاذ راهکارها یازمندموضوع ن ینقرار دارد که ا یدر سطح متوسط محیطییستو ز یکالبد

 های غیررسمی، ارومیه.پذیری، کیفیت زندگی، توسعه پایدار، سکونتگاهزیست :هاکلیدواژه
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 مقدمه

هایی دور، پدیده چنداننهای اند. اگر در گذشتهها شدهطی قرون اخیر فضاهای شهری مکان اصلی کار و زندگی انسان
ل (. اهمیت مسائ2009، 1)کالرک اندشدهیلتبداستثنایی و کمیاب بودند، امروزه به مکان اصلی سکونت انسان و هنجار 

ین ثمرات ترمهم عنوانبهها، شهرها امروز، نمایان نبوده است. اکنون پس از قرن اندازهبهگاه محیط شهری هیچ
 در زیادی های(. چالش1: 1393)تیبالدز،  آیندیم حساببههای تکنولوژیکی، هنری، فرهنگی و اجتماعی انسان تالش
 افزایش روند کهطوریاست به خودکردهشهرهای امروز را درگیر  محیطی،یستز اقتصادی و اجتماعی، مختلف هایزمینه

 وجود آورده به شهرها را برای باریزیان هایپیامد باال رفتن میزان شهرنشینی، و همچنین سوجمعیت از یک
 کند. این امر بار زیادی بر دوش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی وارد می(129: 1393 دیگران، و پور ساسان)است

پذیری، سازگاری، توزیع عادالنه و سالمت و رفاه اجتماعی را حمایت هایی ایجاد کند که دارای انعطافتا شهرها و محله
 (. 94: 2019، 2کند)بدلند و پیرس

تری که در آن زندگی یط وسیعو محشود، بلکه به محیط اطرافی ها محدود نمیامروزه کیفیت زندگی تنها به خانه
ها ای در جهت زندگی پایدار انسانوسیله عنوانبه( شهرها 44: 2019، 3بوط است)اسکالیسکی و سرپسکنیم نیز مرمی

 های اقتصاد و فاکتورهای اجتماعی هماهنگی و تعادل ایجاد کنندمحیطی و شاخصیستزهای لویتوهستند که میان ا
ردم استانداردهای باالتری از محیط و شهری که ( م80: 2017، 4به نقل از لیچ و همکاران 2: 1399)پوراحمد و همکاران، 

تواند پاسخگوی بسیاری از پذیری میهای زیستکنند را انتظار دارند. به همین دلیل، توجه به شاخصدر آن زندگی می
 عمومی، فضای یک از خوب طراحی که، یک است ذکر به (. الزم412: 1398کش و همکاران، )مهره مهم باشد معضالت
 اصلی هدف ها،آن هایفعالیت با تطبیق و مردم نیازهای به پاسخگویی بنابراین کندمی برآورده را مردم ازهایبیشتر نی

پذیر یکی از (. در این راستا دستیابی به یک شهر زیست666: 2012، 5)جاللدینی و اکتای است خوب عمومی فضای یک
پذیری بسته به شیوه زندگی ساکنان، ، مفهوم زیستحالینبااریزی و طراحی شهری است اهداف کلیدی در برنامه

 (.1: 2021، 6)ایستریت و چن یف استتوصهای روزمره قابل هنجارهای فرهنگی و فعالیت
، بلندمدتریزی یجه افزایش کیفیت زندگی در شهرها و محالت شهری به برنامهدرنتها و رفع این چالش منظوربه

: 1398ناب و همکاران، )ویسی این مشکالت بیش از هر زمان دیگری نیازمندیم گیری در زمینه حلمدت و تصمیمیانم
رو پرداختن به رویکردهای نوین شهری که در جهت رفع مشکالت فضاهای شهری، ارتقاء کیفیت و بهبود ینازا ،(128

د و محمدی نژا)حاتمی اند، پیش از پیش مهم استوضعیت کمی و کیفی وضعیت زندگی شهروندان به وجود آمده
یفیت باکمفهومی که با واژگانی همچون،کیفیت زندگی، پایداری، مکانی  عنوانبهپذیری زیست .(56: 1396ی، آبادکاظم

توان از اهداف باشد از محیطی به محیطی دیگر دارای مفاهیم متفاوت بوده که میباال و اجتماعات سالم در ارتباط می
 -2000، 7)نوریس و پیتمن پذیری استفاده شودهای بومی زیستوردن شاخصآ به وجودریزی اجتماعی جهت برنامه

پذیری، توان و قابلیت یک مکان در زیست درواقع( 62 :1396محمدی استادکالیه و همکاران،  -1998، 8بالسینگیم
محمدی ده ) باشدیرمادی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی میغجهت تأمین نیازهای زیستی ساکنان اعم از مادی و 

های مختلف اشاره به ایجاد مکان و فضایی مناسب برای فعالیت درواقعپذیر فضاهای شهری زیست .(206: 1399چشمه، 
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توان راهی برای پذیری را میی زیستطورکلبه( 82: 1398چشمه، )محمدی ده انسانی اعم از کار، تفریح، زندگی و ... دارد
: 1398)پریزادی و همکاران،  رسدپذیر به شهر زیست پذیر میکه از محالت زیست رسیدن به توسعه پایدار در نظر گرفت

4.) 
 کیفیت علل اصلی نزول باشد. ازیکی از مشکالت اصلی بسیاری از شهرهای جهان می عنوانبهنشینی یهحاشامروزه 

 پدیده این. نشینی را نام بردهی غیررسمی و حاشیهاگاهسکونتتوان شهرها می در اجتماعی تعادل زننده برهم و زندگی
 و هامحیط ناامنی ناامنی، احساس یا ترس عمومی، فضاهای در مردم حضور تهدیدکننده عوامل ترینمهم از یکی

 ایجاد با باشد وی که باعث تباه شدن سالمتی و نشاط در زندگی روزمره شهرنشینان میبه صورتباشد جمعی می فضاهای
 و رضایی)کند می تحمیل جامعه بر را بسیاری هایهزینه عمومی، مشارکت و اجتماعی -گیفرهن رشد راه سر بر مانع

های غیررسمی شیوه درستی برای رفع معضالت و جویانه با سکونتگاهای و ستیزههای مقابلهروش (.57 :1395 همکاران،
پیاده کردن اصول توسعه پایدار به همراه پذیری در این مناطق و ها نبوده و توجه به ابعاد زیستمشکالت این سکونتگاه

پذیری ضمن طرح واقع گردد، زیرا رویکرد زیست مثمر ثمرتواند در راستای رفع مشکالت این مناطق مشارکت افزایی می
 (.138: 1398)برزگر و همکاران،  ای مطلوب ارائه دهدی داشتن شهر و محلهسوبهای تواند برنامهمساله، می

های اجتماعی و اقتصادی با مسائل و مشکالت متنوعی در زمینه توسعهدرحالرهای جهان سوم و در عصر حاضر شه
ی شهرها و سوبههای عظیم بین در کشور ایران نیز به دلیل مهاجرتیندرا( 138: 1398)برزگر و همکاران،  مواجه هستند

باعث به وجود آمدن مناطق شهری تحت رشد شتابان جمعیت و در پی آن توزیع نامتوازن جمعیت در فضاهای شهری 
شهر  یدر محدوده اقتصادها برخوردار شده است. ساکنین این محلهنشین و کمهای غیررسمی، حاشیهگاهعنوان سکونت

کنده و  یشافراد را از زادگاه خو ینا یشهر هایجاذبهکه طوریبهاند. نشده یجذب اقتصاد شهر یساکن هستند ول
خدمات شهری را  ازجملهاین امر لزوم توجه به نیازهای ساکنین  کشد.یکار م یو بازارها یعتصن یهاقطب یسوبه

، احساس شوندیم یادز یتدچار درد، رنج و محروم هاگاهساکنین این سکونتکه  یزمانی کلی طورکلبهکند. می دوچندان
های شوند که در قالب آسیبیان میکنند نسبت به انجام امورات ضعیف هستند و نسبت به این وضع دچار عصمی

کند. محله فالحت ارومیه نیز یکی از این اجتماعی در مراتب شهری از محله به منطقه و سپس به شهر رواج پیدا می
های نشین بودن مستعد جذب آسیببرخورداری و حاشیهباشد که به دلیل کمبرخوردار شهر ارومیه میهای کمگاهسکونت

باشد که باشد این محله دارای دسترسی نامناسب به فضاهای فرهنگی، سبز، ورزشی و تفریحی میی میاجتماعی گوناگون
باشد این امر میزان احساس محرومیت را در بین نشانگر عدم رعایت عدالت فضایی در توسعه این فضای شهری می

پذیری در این محله های زیستبی سطوح مولفهرسد تا با ارزیامهم می به نظردهد. بنابراین ساکنین این محله افزایش می
های مادی و های آتی جلوگیری کرد. با توجه به کمبود سرمایهو ارائه راهکارهای توانمندسازی بتوان از ایجاد آسیب

ها و برخوردار و از طرفی تعدد تعداد این سکونتگاههای کممعنوی مدیریت شهری در جهت بهبودی وضعیت سکونتگاه
ها، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی ادراک ذهنی افراد از وضعیت تأمین نیازهای زیستی و مشکالت آن مسائل و

های باشد. تا بتوان بر اساس وضعیت شاخصبرخوردار فالحت میپذیری در محله کمی سطوح زیستطورکلبه
رهای توانمندسازی پرداخت. سوال برخوردار شهری به ارائه راهکاپذیری و نظر ساکنین محله در این فضای کمزیست

های این پژوهش در حوزه قلمرو است. از نوآوری« باشد؟پذیر میآیا محله فالحت یک محله زیست»اصلی پژوهش 
 ها اشاره نمودپژوهش یرمتفاوت با سا یبه قلمرو مکان ی،شهر یبودن فضاها یو چندبعد یچیدهپ یلبه دلتوان مکانی می

حاکم بر  ییکرونا یطوجود شرا یلبه دل یزن یر حوزه بازه زمانین محله صورت نگرفته است. دکه پژوهش در اطوریبه
استفاده از  یلبه دل یزن یقدر حوزه روش تحق ین. همچنیدنما یجادپژوهش ا یجدر نتا ییراتیتغرسد یجامعه به نظر م
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ترین شاخص راهکارهایی ارائه رتبهها در جهت بهبود وضعیت کمبندی شاخصآزمون فریدمن اشاره کرد که با رتبه
 گردد.می

 پیشینۀ نظری 

 های اخیر رخ داده است، شهرهای اقتصادی، اجتماعی و رفاهی میان شهر و روستا که در سالدر اثر تشدید نابرابری
اذب ازپیش جیشب( 617: 1396نیا و همکاران، )حکمت بشری زندگی هایجلوه ترینمتنوع و ترینپیچیدهعنوان به

های فقیرنشین را بر های غیررسمی و محلهکه اغلب این مهاجران زندگی در سکونتگاهطوریمهاجران شده است به
های زندگی غیررسمی و ها، مکان( این محله150: 1398)رجایی و همکاران،  دهندزندگی روستایی خود ترجیح می
ای و فضایی منطقه -ریزی فضاییضعیف و برنامه باشند که نشان از مدیریتمی غیرمستعمل و نامتعارف شهری

 اجتماعی در مقیاس ملی، استانی و محلی -های اقتصادیعدالتیای از اقتصاد و همچنین معلول بییمارگونهب
( به عبارتی رشد پدیده فقر شهری و گسترش شکاف طبقاتی در شهرهای بزرگ، 375: 1398هستند)قربانی و همکاران، 

شوند های جغرافیایی خاص تشکیل میدر شکل اجتماعات محلی در مکان توانکمست که اقشار فقیر و اموجب گردیده 
(. نحوه زندگی در 2: 1398)توالیی و همکاران،  اندطردشدهکه از مسیر کلی پیشرفت کنار مانده و به عبارتی به حاشیه 

که کیفیت زندگی در این مناطق بسیار طوریرد بههای غیررسمی با استانداردهای زندگی شهری تفاوت بسیاری دااسکان
( از 680: 1397آباد و ذاکر حقیقی، پور علیمن)مؤ گردندتر از استانداردها بوده و جز محالت ناپایدار محسوب میپایین
بر  توان به مواردی نظیر مکان جغرافیایی ثابت، الگوی مشترک حاکمها میهای مثبت این سکونتگاهین ویژگیترمهم

روابط اجتماعی و اقتصادی، منافع مشترک ساکنین، تجانس گروهی و همبستگی باالی ساکنین در مواجهه با مشکل و 
 .(165: 1397)حبیبی و گرامی،  مسائل مشترک و همچنین قدرت کنترل یکدیگر اشاره کرد

و شهرهای  شهرهاکالنر سال گذشته د 70شود که در طول ای تلقی میهای غیررسمی پدیدهدر ایران سکونتگاه
درصد جمعیت شهرنشین ایران  25، حدود 1393در سال  شدهارائهی که بر اساس آمار اگونهبهبزرگ پدیدار گشته است. 

های غیررسمی، به ( این اسکان35: 1397)مختاری و همکاران،  پردازندهای غیررسمی به گذران زندگی میدر سکونتگاه
ریزی رسمی، با تجمعی از افراد با درآمد و سطح کیفیت زندگی پایین فاقد هرگونه برنامه شکلی خودرو و بدون مجوز و

که در راستای  اندشدهشناختهنشینی، اجتماعات آلونکی و با عناوینی همچون اسکان غیررسمی، حاشیه اندگرفتهشکل
اند)شیبانی مقدم و همکاران، جود آمدهبه و درآمدکمها در راستای تأمین سرپناه و مسکن برای اقشار شکست سیاست

1398 :203.) 
پذیری در راستای بهبودی وضعیت زندگی در بین رویکردهای نوین شهرسازی نظیر رویکرد زیست ینا در

در  هنرها ملی اداره توسط 1970 سال در بار برای نخستین پذیرزیست شهرهای اند. مفهومها به وجود آمدهسکونتگاه
 تحقیقاتی هایسازمان و مراکز سایر توسط آن دنبال به و آنانموردنظر  شهری ریزیبرنامه هایایده به رسیدن جهت
 داده انجام ایالت متحده آمریکا شهرهای ترینپذیرزیست رابطه با در بسیاری هایپژوهش که محیطی حفاظت اداره مانند

 عنوان در پذیریزیست مفهوم 1981لین بار در سال او .(79: 1392 اسدآبادی، جعفری) قرار گرفتمورداستفاده است، 
 آینده برای را مهم هدف هفت جیکوبز آلن همراه به اپلیارد گردید، مطرح اپلیارد دانلد توسط «پذیرزیست هایخیابان»

پذیری . زیست(50: 1390 بندرآبادی و شاهچراغی،) بود پذیریزیست هدف اول که عنوان نمود شهر خوب محیط یک
که این افزایش کیفیت در جهت بهبود شیوه طوریهایی در افزایش کیفیت زندگی نقش دارد بهبا اشاره به جنبه شهری

)موسوی و  زندگی و شرایط بهداشتی تأثیر خواهد داشت که این بهبود، میزان پایداری محیط را افزایش خواهد داد
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(. این موضوع باعث تمایل بیشتر شهروندان به حضور 167: 2012، 1الدین و همکارانبه نقل از شمس 3: 1396همکاران، 
 عنوانبهپذیری ( از سوی دیگر زیست151: 1399زاده و همکاران، )خراسانی گرددهای شهری میفعال و پویا در محیط

وجود کیفیت ینبااگردد، بسیار ساده و یا مشکل باشد ای که در آن تعریف میتواند با توجه به بستر و زمینهیک مفهوم می
یری بسیار متنوعی است که معموالً گاندازهقابلاین مفهوم قرار دارد و شامل نماگرهای  موردتوجهزندگی در هر مکان 

حال، ینباا(. 40: 2007، 2مادرید )پروگوردو شود، امنیت و پایداری میونقلحملدهنده آن شامل تراکم، یلتشکاجزای 
که مفهوم آن متناسب طوریپذیری اجماع نظر ندارند بهتعریف یکسان از زیستمحققان و پژوهشگران در رابطه با 

 پذیریزیست .(2008، 3به نقل از اوبرلینک 86: 1399اکبری و همکاران، یعل) کندی متغیر اجتماعی تغییر میهاباارزش
 را خوبی کارگران و تاجران رپذیزیست که شهرهایطوریشود بهیممهم تلقی  نیز گذاران و مدیران شهرییاستس برای

(. 2: 2012، 4)اوکولیچ باشدشهری می توسعه کلید تجاری، هایکنند، این امر به دلیل خدمات و فعالیتمی جذب خود
 نیازهای برآوردن برای گیریتصمیم در شهر آن شهروندان مشارکت میزان و نحوه با شهری در هر پذیریارزیابی زیست

 که زندگی کیفیت تقویت توانایی از عبارت است پایداری ایزمینه چنین در. (152: 1399درآباد، گردد )بنمی تعیین خود
 پذیریزیست مفهوم دو جهت محیط که انسان وطوری(. به2: 2005، 5سیمار و )تایمر شد قائل ارزش آن برای تواندمی
(. 7: 2005، 6)الریس اشخاص نه و پردازدمکان میو  قلمرو صرف ارزیابی اکثراً به پذیریزیست معیارهای باشند، ولیمی
گردد که با استفاده از اصول کلیدی عدالت، دسترسی، کرامت، پذیری به سیستم شهری اطالق میی زیستطورکلبه

)رشیدی ابراهیم  توانمندسازی، تعامل و مشارکت به ارتقاء خوشبختی ذهنی، اجتماعی و فیزیکی ساکنانشان بپردازد
 (.3: 2011، 7به نقل از سانگ 158: 1395کاران، حصاری و هم

 عملی پیشینۀ

های داخل که در پژوهشطوریهای گوناگونی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است بهدر این رابطه پژوهش
ای های فردی بر ادراک از زیست پذیری در روستاهتحلیل تأثیر متغیر»در مقاله  ،(1394خراسانی و همکاران )کشور، 

های یکسان های توصیفی، سن و میزان تحصیالت دارای نگرشکه افراد به لحاظ ویژگی اندکردهاشاره« پیرامون شهر
پذیری به دلیل که زیست اندکردهاشاره ،(1395مهرنجانی و همکاران). نسبت به برطرف شدن نیازهای زیستی دارند

اقتصادی و مدیریتی جامعه هدف دارای -بستر اجتماعی ترممهوابستگی مستقیم به شرایط مکانی، زمانی و از همه 
قابلیت سنجی زیست پذیری مناطق »در مقاله  ،(1397پور و همکاران)ساسان باشد.تعریف، اصول و معیارهای یکسان نمی

صادی، زیست محیطی، اقت-با توجه به مدل استفاده شده در این پژوهش، چهار بعد کالبدی« شهری ارومیه با مدل رالسپی
و بر اساس نتایج این پژوهش نشانگر عدم زیست پذیری شهر  قرارگرفتهاجتماعی و سالمت در شهر ارومیه مورد ارزیابی 

 یکردبا رو یرسمیرغ یهاسکونتگاه یلتحل »در مقاله  ،(1398برزگر و همکاران ) باشد.ارومیه می
 یعنوان معلولبه یررسمیاسکان غاست که  دهکراشاره« : محالت غیررسمی شهر زنجان(موردمطالعهپذیری)یستز

در شهرها ظاهر  یادیز یاراست که با سرعت بس یفرهنگ ی واجتماع اقتصادی، از ساختار ناهنجار یناش ییفضا یکالبد
پذیری را توامان از دو بعد کشاند در این راستا باید رویکرد زیستبه چالش میرا  یشهر یدارسالم و پا یو زندگ شودیم

ها )سابژکتیو( بررسی نمود همچنین تأثیر بعد کالبدی بیشتر از سایر ابعاد بر وضعیت حاکم در محله )ابژکتیو( و ذهنی یعین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Shamsuddin et al 
2. Perogordo madrid 
3. Oberlink 
4. Okulicz 
5. Timmer & Seymoar 
6. Larice 
7. Song 
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پذیری اثرات حکمروایی خوب بر زیست»در مقاله  ،(1399منی و همکاران )ؤم پذیری دارد.بر رویکرد زیست
پذیری رابطه های حکمروایی خوب و زیستکه بین شاخص دانکردهاشاره« های پیراشهری در دهستان آدرانسکونتگاه

تحلیل فضایی آثار حکمروایی مطلوب بر زیست پذیری شهری »در مقاله  ،(1399قوی برقرار است. پوراحمد و همکاران )
های حکمروایی خوب که بین شاخص اندکردهاشاره« شهر تهران 12و  11های جرم خیز مناطق مطالعه موردی: کانون

 پذیرییستسنجش ز»در مقاله  ،(1399پذیری شهری رابطه ضعیف تا متوسطی وجود دارد. دویران )ری و زیستشه
است  کردهاشاره« (شهر همدان یررسمیاسکان غ محالت :یمورد ۀمطالع) یاجتماع یداریبر پا یدبا تأک یشهر یهابافت

با توجه به  یزندگ یفیتک یو ذهن ینیدر بعد ع یریپذیستز یاجتماع یداریپا یهاشاخصکه در محالت شهر همدان 
 . دارد تریییناز خدمات ارائه شده شکاف پا یترضا و به خدمات یسطح دسترس

تلقی  محورانسانپذیر را شهر مفهوم شهر زیست ،(2006داگالس و همکارانش )های خارج از کشور نیز، در پژوهش
ای مصنوع نبوده، که آن مآمن ساکنانش خواهد بود که به محل که با فضاهای شهری صرفاً یک فضطوریکنند بهمی

 با پذیریزیست مفهوم که معتقدند ،(2010) 1بای و کندی .کنندسکونت، فرهنگی، شغل و زیستن خود مباهات می
 که کندمی تبدیل ییجابه را مکان یک که است هاییویژگی معرف و شودیم تعریف جامعه، رفاه: نظیر هاییعبارت

 پذیریزیست یسهمقا»در مقاله  ،(2018)2نوروزیان ملکی و همکاران  کنند. زندگی آن در دارند تمایل مردم، موارهه
طور به هامحله پذیریزیست یزانکه م اندکردهاشاره« یو تارتو، استون یرانتوسط دو گروه از ساکنان: تهران، ا یامحله

، تنوع یعموم یسرسبز یزان، میابانخ یت، شخصیسبز خصوص یفضا یزانفضاها، م یاستناسب و مق یرمثبت تحت تأث
همچنین نتایج نشانگر این است.  یشده و اجتماعادراک یمختلف، شلوغ یهاها در دورهساختمان یبفرم ساختمان، ترک

 یتجار هاینیاباخ یسوبه»در مقاله  ،(2019)3غازی و عباس . کنند یابی و درکتوانند عوامل را ارزیکه ساکنان مبود 
 یکعنوان بهیست لچک ینااند که چک لیستی ارائه نموده« الکرادا در بغداد یداخل یابانخ ی: مطالعه موردپذیرزیست

 یابانخ یکنقاط قوت و ضعف عملکرد  ییمشکالت و شناسا یص، تشخیازارائه اطالعات موردن یچارچوب جامع برا
 یاندازهاچشم ی؟چه کس یبرا یقابل زندگ»در مقاله  ،(2019و پیرس )بدلند . است پذیریزیست یشافزا یبرا یتجار

ها تر و ساکنان آنمحروم یهامحلهکه  اندکردهاشاره« هانابرابری سالمتبه یدگیرس یبرا یشهر یریپذیستز
 یطدر مح یراتیتغ ینکها یژهودارند، بهپذیری رویکرد زیست یجنتا سازیینهبه یبرا یشتریب یو طراح یاستمالحظات س

 ،(2020)4خومنکو و همکاران  بگذارد. یرتأث نیز محله یباثرات بر ترک یشافزا یا و ییجابجا یقممکن است از طر یاینهزم
« .یش، اترینونقل در وو حمل یشهر یزیربرنامه یسالم است؟ اثرات بهداشت یشهر یشهر قابل زندگ یاآ»در مقاله 

عمومی فعال و سبز شدن شهرها، فضا برای  ونقلحملپذیری با ترویج وضعیت زیستکه در جهت بهبود  اندکردهاشاره
زندگی »در مقاله  ،(2020)5هوپر و همکاران  .آیدها نظیر بهداشت محیطی و عدالت به وجود میسایر شاخص

 توانندیاند، مشدهختهسا "پذیرهای زیستمحله" یاستکه مطابق باس یاحومه یدجوامع جدکه  اندکردهاشاره« پذیر؟زیست
 ییهاکرده و محله یقرا تشو یحیتفر روییادهونقل و پازجمله حمل یرفاه یامدهایو پ یبهداشت یتیحما یرفتارها

در مقاله  ،(2020)6پاوول و سن  .کنندیم تریامن کنند که در آن ساکنان احساس یجاداز اجتماع ا یتریبااحساس قو
پذیری در مطالعات شهری طبق مقایسه رویکردهای زیست« هاو ابعاد آن یریپذیستز ییکردهابر رو یانتقاد یمرور»

 . پذیری در شهرهای جهانی در نقاط مختلف جهان وجود دارداند که شکافی بین رویکردهای زیستبه این نتیجه رسیده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kennedy & Buys 
2. Norouzian Maleki et al 
3. Ghazi & Abaas 
4. Khomenko et al 
5. Hooper et al 
6. Paul & Sen 
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تحقیقی تحت  در الندری؛ لزکه چارطوریهای گوناگونی وجود دارند بهپذیری مولفهدر رابطه با معیارهای زیست
اشاره  پذیر زیست شهر یک شناسایی برای موثر معیار بر نه ،"شهری رقابت از جدیدی منبع: شهری سرزندگی"عنوان

 مساعی،یکتشر و امنیت، ارتباط و ایمنی خالقیت، تمایز، و هویت تنوع، جمعیت، اصولی دسترسی، تراکم که کندمی
های صورت گرفته (. در این راستا به بررسی پژوهش4: 2000، 1)الندری شودمی رقابت را شامل و سازمانی ظرفیت

 است: شدهدادهنشان  (1)پذیری پرداخته شده است که نتایج این بررسی در جدول داخلی و خارجی در موضوع زیست

 پذیریهای سنجش زیستابعاد و شاخص -1جدول 

 منبع های زیست پذیریلفهمؤ پردازنظریه

 مرسر
فرهنگی، مالحظات پزشکی و بهداشتی، -اجتماعی، محیط اقتصادی، محیط اجتماعی و سیاسی فضای

 .ونقل، تفریح، کاالهای مصرفی، مسکنمدارس و تحصیالت، خدمات عمومی و حمل
Mercer, 2019 

 الیوت

سازی باقیمت مناسب، استاندارهای کامل برای های مختلط، مسکنتر، کاربریهای منعطفکاربری
وسازهای وساز، مذاکره برای ساختها، ضوابط پویا برای توسعه ساختنواحی، زندگی کردن با ناهمگونی

صورت دهی بهتر شبکه، نگهداری بهها، سازمانوسیع، غیرسیاسی کردن تصویب نهایی طرح
 .شدهبندیزمان

Elliott, 2008 

 اکونومیست
خانوادگی، زندگی اجتماعی، اقلیم و جغرافیا، امنیت تعالی مادی، سالمتی، ثبات سیاسی و امنیت، زندگی 

 شغلی، آزادی سیاسی و برابری جنسیتی.
Economist, 2005 

  1396حیدری و همکاران،  .هاهای غیردولتی، شرکتهای محلی و سازمانوجود جامعه مدنی، همستان ایوانز

 اپلیارد
ی سالم و کردن، فضاهای سبز، محیط حریم امن، یک همستان، یک مکان تاریخی، مکانی برای بازی

 بهداشتی، قلمرو همسایگی.
  1396حیدری و همکاران، 

 1399بندرآبادی  .ها، فعالیت، اقتصادی شهریها، ارزشبستر طبیعی، الگوهای تاریخی، سیاست بندرآبدی

اکبری و علی
 همکاران

ونقل و فرهنگی، حملامنیت شهری، تسهیالت و امکانات عمومی، محیط طبیعی، محیط اجتماعی 
 .مناسب، بهداشت محیط

اکبری و همکاران، علی
1399 

مومنی و 
 همکاران

امنیت فردی و اجتماعی، اوقات فراغت و تفریحات، آموزش عمومی، مشارکت و همبستگی، کیفیت 
انداز، وضعیت فضای سبز، درآمد، ونقل، کیفیت مسکن، خدمات زیربنایی، بهداشت معابر، چشمحمل

 .اشتغال
 1399مومنی و همکاران، 

پوراحمد و 
 همکاران

 1399پوراحمد و همکاران،  .محیطیسیاسی و مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، زیست

پریزادی و 
 همکاران

محیطی، اقتصادی ها و امکانات شهری، عوامل محیطی و زیستها و هنجارها، خدمات فعالیتارزش
 .خیشهری، مدیریت شهری، الگوی تاری

 1398پریزادی و همکاران، 

پوراحمد و 
 همکاران

ونقل و ترافیک، اوقات فراغت، مسکن، کیفیت بصری، درآمد و اشتغال، آلودگی، آموزش عمومی، حمل
 .کیفیت فضای سبز، مشارکت

 1398پوراحمد و همکاران، 

 1398برزگر و همکاران،   محیطی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی.زیست برزگر و همکاران

ماجدی و 
 بندرآباد

 1393ماجدی و بندرآباد،  .آوریسرزندگی، هویت، محیط کالبدی سازگار، دسترسی، مشارکت، برابری اجتماعی، تاب

یکی از  عنوانبهپذیری در بخش پیشینه نظری و عملی پژوهش موضوع زیست شدهارائهبا توجه به موارد 

که با ارزیابی طوریفیت فضای شهری ارائه گردیده است بهرویکردهای نوین حوزه شهری در جهت افزایش کی

شناسایی موانع و مشکالت شهری بوده تا در  صددهای اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و غیره درهایی در حوزهشاخص

ر و برخورداهای غیررسمی و یا به عبارتی کمبین موضوع سکونتگاهیندراها کیفیت فضا را افزایش دهد. راستای رفع آن

 عنوانبهتواند یکی از مشکالت حاد مدیریت شهری، در صورت عدم رسیدگی و توانمندسازی می عنوانبهنابرخوردار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Landry 
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های متنوعی منجر شود. های اجتماعی به سایر مناطق شهری به تولید مشکالت و آسیبی آسیبباز پراکنجزایر آسیب با 

 درصددپذیری گیری از رویکرد زیستتوان با بهرهیاز محلی میموردنای ههای باالی احداث کاربریامروزه به دلیل هزینه

ای در راستای رفع های اجتماعی درون محلهها اقدام نمود و با استفاده از سرمایهبندی مسائل این محلهیتاولوشناسایی و 

 ها قدم برداشت. آن

 شناسی ها و روشداده

 برداشت و اسنادی صورت دو به که باشدمی تحلیلی-توصیفی هیتماازنظر  و کاربردی هدفازنظر  تحقیق روش
 بردارییشها شامل مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه و فداده یابزار گردآور .استشده پرداخته اطالعات آوریجمع به میدانی

 ها،کتاب نظیر علمی معتبر منابع از های غیررسمیگاهپذیری و سکونتزیست واژه مفهوم دریافت برای ابتدا در .باشدیم
 به سپس شود یآورجمع الزم نظری مبانی و پژوهشی پیشینه تا استشده استفاده پژوهشی علمی مقاالت ها،نامهپایان

. جامعه آیدموردنظر به دست  محدوده از کاملی و جامع اطالعات تا استشده موردنظر پرداخته محدوده از میدانی برداشت
، 1397محله در سال  ینبهداشت ا یگاهکه طبق آمار پا باشدیم یهحله فالحت شهر اروممساکنین پژوهش  ینا یآمار

محله حجم  ینا یاز فرمول کوکران استفاده شده است که برا یریگنمونه یبرا است.داشته یتنفر جمع 15000محله  ینا
بر اساس پیشینه  است. یدهردپخش گ موردمطالعه دودهدر مح یتصادف صورتبهکه  آمده استدستبهنفر  374نمونه 

های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و پذیری مورد استفاده در این پژوهش شامل مولفههای زیستعملی پژوهش مولفه
تطبیقی نشان دهند  صورتبهها و نقاط شهری را توانند وضعیت موجود سکونتگاهها میاین مولفه باشدمحیطی میزیست

 2در این پژوهش جدول شماره  مورداستفادههای ها و گویهبندی نمایند. شاخصها را رتبهآن دهشارائهو بر اساس خدمات 
 است: شدهدادهنشان 

 پذیریهای زیستها و شاخصلفهمؤ -2جدول 

 گویه هاشاخص ابعاد
تعداد 

 گویه

 اجتماعی

 آموزش عمومی
ها، ویان به مدارس و دانشگاهآموزان و دانشجفضاهای آموزشی مناسب و کافی، کیفیت دسترسی دانش

 .کیفیت تجهیزات آموزشی، کیفیت ساختمان آموزشی، کیفیت تدریس معلمان و اساتید
5 

 تفریحات و اوقات فراغت
ها، کیفیت دسترسی به اماکن فرهنگی و مذهبی، تعداد اماکن مذهبی و کیفیت دسترسی به کتابخانه

 های تفریحی و فراغتی.ا، تعداد فضافرهنگی، کیفیت دسترسی به سینماه
5 

های پزشکی مالحظات و مراقبت
 و بهداشتی

ها و مراکز بهداشت، کیفیت خدمات پزشکی و بهداشتی، کیفیت بهداشت فردی و تعداد درمانگاه
های بهداشت عمومی، تعدد داروخانه، عمومی، کیفیت دسترسی به مراکز بهداشتی، کیفیت مراقبت

 .یفیت عملکرد اورژانسکیفیت دسترسی به داروخانه، ک
8 

 امنیت فردی و اجتماعی
روز، تعدد مراکز نظامی و انتظامی، کیفیت روز، امنیت تردد زنان و دختران در شبانهامنیت تردد در شبانه

 .دسترسی به مراکز نظامی و انتظامی، کیفیت امنیت اجتماعی محله
5 

 پیوستگی و تعلق مکان
، کیفیت روابط همسایگان و بستگان با در محلهگذاری به سرمایه تمایل به زندگی در محله، تمایل

های مذهبی و یکدیگر، میزان تعلق به مکان، امیدواری به بهبود شرایط زندگی، برگزاری مراسم و آیین
 .فرهنگی

6 

 مشارکت و همبستگی
ه کار گروهی در میزان احترام به یکدیگر، میزان اعتماد اهالی محله به شورای شهر و شهرداری، روحی

های عمرانی بین شهروندان، میزان ارتباط شهروندان با شورای شهر و شهرداری، حضور مردم در پروژه
 .محله

5 

 اقتصادی

 4 .های شغلی، داشتن شغل مناسب، درآمد مناسب و کافی، امکان دسترسی به شغل مناسبتعداد فرصت اشتغال و درآمد

 مسکن
له، مساحت مناسب مسکن، استحکام بنای مسکن، در دسترس بودن های کافی در محتعداد اتاق

 .مناسب تیفیباکمساکن 
4 

 کاالهای مصرفی
کیفیت مصرف مواد غذایی، کیفیت دسترسی به کاالهای خدماتی)پوشاک، لوازم برقی و ...(، میزان 

 .مصرف انرژی
3 

 6، کیفیت شبکه )آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت(، کیفیت خدمات اداری محلی، کیفیت شبکه معابر امکانات و خدمات زیربناییکالبدی و 
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 .هاراهبار، کیفیت پیادهمیوه و تره هادانیمی، کیفیت دسترسی به شهردرونکیفیت دسترسی به ادارات  یطیمحستیز

 3 .عمومی، کیفیت حمل مسافر ونقلحملعمومی، کیفیت دسترسی به  ونقلحملتعدد  عمومی ونقلحمل

 آلودگی و بهداشت محیطی
ی فاضالب، آورجمعهای سطحی، کیفیت از بین حیوانات موذی، کیفیت هوا، کیفیت کیفیت دفع آب

 .های صنعتی و کارگاهیی زباله، آلودگی ناشی از فعالیتآورجمعکیفیت 
6 

 اندازچشم
ها، وجود و خیابان های محله، کیفیت منظر طبیعی محله، کیفیت مناسب معابرکیفیت ابنیه ساختمان

 .های تاریخی و فرهنگیها و نمادنشانه
4 

 فضای سبز و بایر
ها، کیفیت فضای سبز، کیفیت دسترسی به فضای سبز، کیفیت فضاهای تعداد فضای سبز و بوستان

 .بازی کودکان
4 

زیابی و مورد تأیید ریزی شهری ارنفر از متخصصین رشته شهرسازی، جغرافیا و برنامه 15روایی پرسشنامه توسط 
ها تکمیل و از طریق آزمون آلفای کرونباخ در عدد از پرسشنامه 40است. برای بررسی پایایی پرسشنامه تعداد  قرارگرفته

 است: شدهدادهنشان ( 3)ها در جدول مورد ارزیابی و نتایج این آزمون برای هر یک از شاخص SPSSافزار نرم

 آزمون آلفای کرونباخ -3جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد نمونه بعادا

 814/0 40 اجتماعی

 .702/0 40 اقتصادی

 760/0 40 یطیمحستیزکالبدی و 

 732/0 40 کلیه ابعاد

باشد که نشانگر پایایی می 7/0و نتایج آزمون آلفای کرونباخ، برای هریک از ابعاد باالتر از  (3)با توجه به جدول 
است که در این راستا از  گرفتهانجام کمیصورت به اطالعات وتحلیلیهتجزدر این پژوهش باشد. باالی پرسشنامه می

افزار ها از نرموتحلیل دادهیهتجزاست. در جهت  شدهاستفادهای و فریدمن تک نمونه tهای آماری نظیر آزمون روش
پذیری در این های زیستبندی مولفهنظر ساکنین محله و رتبه بر اساسیت درنهااست و  شدهاستفاده SPSSآماری 

 است. شدهارائهمحله راهکارهای توانمندسازی 

 قلمرو پژوهش

 به فالحت روستایعنوان به قدیم در باشد کهمی ارومیه شهر فالحت در محله پژوهش، این درموردمطالعه  محدوده
 ارومیه شهر 2 منطقه در هکتار 78بر بالغ مساحتی با (1 شکا) فالحت همحل. شدمیبرده نام کشاورزی برای مکانی معنای

نفر  15000محله  ین، ا1397محله در سال  ینبهداشت ا یگاهطبق آمار پا است.قرارگرفته  شهر این غربیشمال در و
 دارای شهرداری 1395محله طبق آخرین پایگاه داده مکانی سیستم اطالعات جغرافیایی به سال  اینداشته است.  یتجمع

 حال در و. باشدمی مذهبی ،(مسکونی-تجاری)مختلط تجاری، آموزشی، مسکونی، هایکاربری شامل که پارسل 1207
باشد و می کهن پیشینه و قدمت دارای این محله. شودمی محسوب ارومیهدار مسئله و برخوردار کمتر محالت جزء حاضر

 پایینی سطح در محیطییستز بهداشتی، اجتماعی، شهروندی، حقوق دی،اقتصا شهری، هایزیرساخت همچنین به لحاظ
 بر بیشتر محله این اقتصاد .است شدهموردنظر  محدوده در زندگی کیفیت تدریجی نزول بر باعث شرایط این که دارد قرار
  .هستند کار به مشغول کارگری و یفروشدست چون مشاغلی در محله این ساکنان اغلب و بوده متکی غیررسمی بازار
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 : نگارندگان(می)ترس موقعیت محله فالحت -1 شکل

 هایافته

 های توصیفییافته

اند و سعی بر این بوده تا در شدهیلتکمتصادفی در محدوده محله  صورتبهها ارزیابی روایی و پایایی، پرسشنامه بعد از
های جمعیتی ابی گردد. در ابتدا به ارزیابی ویژگیها تکمیل گردند تا ذهنیت کل ساکنین محله ارزیکل محله پرسشنامه

 است: شدهدادهنشان  (2شکل )شود که در پرسشنامه پرداخته می
 

 
 های جمعیتیویژگی -2شکل

 

تا  20نفر بین  167سال،  20تا  15نفر بین  38نفر زن بودند.  163نفر مرد و  211نفر،  374، از ( 2شکل )با توجه به 
نفر  124نفر دیپلم،  98یپلم، د یرزنفر  109سال سن داشتند.  60نفر نیز باالتر از  46و  60تا  40ین نفر ب 123سال،  40

نفر دارای تحصیالت مقاطع باالتر داشتند. دلیل پایین بودن مشارکت زنان عدم حضور  5یسانس و لفوقنفر  38لیسانس، 
برخورداری مهاجرت از نقاط روستایی به این محله و کم های محله بوده و همچنین به دلیلها در کوی و برزنپذیری آن

 باشد.این محله سن افراد پایین بوده و میزان تحصیالت پایین می

 های استنباطییافته

که در بعد طوریاست. به شدهپرداختههای آن ها و گویهپذیری، به ارزیابی شاخصدر راستای ارزیابی ابعاد زیست
 ی، امنیتو بهداشت یپزشک یهاو مراقبت ، مالحظاتو اوقات فراغت ی، تفریحاتعموم آموزشهای اجتماعی شاخص
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اشتغال و های گویه در بعد اقتصادی شاخص 34ی و تعداد و همبستگ ، مشارکتو تعلق مکان ی، پیوستگیو اجتماعی فرد
امکانات و های ا شاخصمحیطی بیت بعد کالبدی و زیستدرنهاگویه و  11ی و تعداد مصرف یکاالها، مسکن، درآمد

گویه توسط  23یر و تعداد سبز و با انداز، فضاییطی، چشمو بهداشت مح ی، آلودگیونقل عمومحملیربنایی، خدمات ز
است که برای  شدهاستفادهای تک نمونه tها از آزمون . در جهت ارزیابی شاخصاندقرارگرفتهساکنین محله مورد ارزیابی 

های بعد اجتماعی توسط این آزمون مورد ارزیابی است. در مرحله اول شاخص شدهگرفتهظر در ن 3مقدار متوسط عدد 
 شده است:نشان داده 4است. نتایج این آزمون در جدول شماره  قرارگرفته

 ای برای سنجش بعد اجتماعی در محله فالحتتک نمونه tآزمون  -4جدول 
 حد باال حد پایین مقدار معناداری Tمقدار  درجه آزادی انحراف معیار میانگین هاشاخص

 -057/0 -150/0 000/0 -38/4 373 457/0 89/2 آموزش عمومی

 184/0 084/0 000/0 -27/5 373 491/0 13/3 تفریحات و اوقات فراغت

 064/0 -027/0 431/0 78/0 373 451/0 01/3 های پزشکی و بهداشتیمالحظات و مراقبت

 033/0 -070/0 492/0 -68/0 373 511/0 98/2 امنیت فردی و اجتماعی

 138/0 038/0 001/0 49/3 373 491/0 08/3 پیوستگی و تعلق مکان

 087/0 -025/0 280/0 08/1 373 554/0 03/3 مشارکت و همبستگی

 ی، امنیتو بهداشت یپزشک یهامالحظات و مراقبت، مقدار سطح معناداری سه شاخص (4)با توجه به نتایج جدول 
 5توان نتیجه گرفت در سطح است می 05/0ی به دلیل اینکه بیشتر از مقدار مشارکت و همبستگی و جتماعو ا یفرد

توان اعالم که هر سه شاخص با حد باالی مثبت و حد پایین منفی میطوریباشند بهدرصد دارای میانگین متوسط می
باشد. در ها میانگر سطح متوسط برای این شاخصداری با میانگین متوسط ندارد و این موضوع نشنمود که تفاوت معنی
با توجه به مقدار سطح معناداری  و تعلق مکان یوستگیپو  و اوقات فراغت یحاتتفرهای ها، شاخصرابطه با سایر شاخص

این توان نتیجه گرفت که وضعیت تفاوت معناداری با میانگین متوسط دارند و با توجه به مقدار مثبت حد باال و پایین می
ی و با توجه به مقدار سطح آموزش عمومیت در رابطه با شاخص درنهاباشد. دو شاخص مقداری بهتر از متوسط می

باشد. تر از سطح متوسط میتوان نتیجه گرفت وضعیت این شاخص پایینمعناداری آن و حد باال و پایین منفی آن می
است که نتایج این ارزیابی در  شدهپرداختههای بعد اقتصادی های بعد اجتماعی، به ارزیابی شاخصپس از ارزیابی شاخص

 است: شدهدادهنشان  5جدول شماره 

 ای برای سنجش بعد اقتصادی در محله فالحتتک نمونه tآزمون  -5جدول 
 حد باال حد پایین مقدار معناداری Tمقدار  درجه آزادی انحراف معیار میانگین هاشاخص

 -078/0 -170/0 000/0 -28/5 373 454/0 87/2 اشتغال و درآمد

 265/0 163/0 000/0 31/8 373 498/0 21/3 مسکن

 081/0 -041/0 531/0 62/0 373 604/0 01/3 کاالهای مصرفی

 توانیاست م 05/0از مقدار  یشترب ینکها یلبه دلی مصرف یکاالها یمقدار سطح معنادار، (5)با توجه به نتایج جدول 
 توانیم یمنف یینمثبت و حد پا یبا حد باال کهیطورهب باشدیمتوسط م یانگینم یدرصد دارا 5 گرفت در سطح یجهنت

 .باشدیشاخص م ینا یموضوع نشانگر سطح متوسط برا ینمتوسط ندارد و ا یانگینبا م دارییاعالم نمود که تفاوت معن
 متوسط دارند یانگینبا م یتفاوت معنادار یناداربا توجه به مقدار سطح معدر رابطه با شاخص مسکن و اشتغال و درآمد، 

از سطح  تریینشاخص پا ینا یتگرفت وضع یجهنت توانیم با حد باال و پایین منفی، اشتغال و درآمدکه شاخص طوریبه
بهتر از  یشاخص مقدار ینا یتگرفت که وضع یجهنت توانیمبا حد باال و پایین مثبت  مسکنبوده و شاخص  متوسط
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 محیطییستزبعد کالبدی و  یهاشاخص یابیبه ارز اقتصادی، بعد یهاشاخص یابیپس از ارز .باشدیممتوسط 
 شده است:نشان داده (6) در جدول یابیارز ینا یجشده است که نتاپرداخته

 ی در محله فالحتطیمحستیزای برای سنجش بعد کالبدی و تک نمونه tآزمون  -6جدول 
 حد باال حد پایین مقدار معناداری Tمقدار  درجه آزادی معیارانحراف  میانگین هاشاخص

 018/0 -076/0 231/0 -19/1 373 467/0 97/2 امکانات و خدمات زیربنایی

 201/0 076/0 000/0 36/4 373 616/0 13/3 عمومی ونقلحمل

 053/0 -041/0 811/0 23/0 373 468/0 00/3 آلودگی و بهداشت محیطی

 083/0 -024/0 284/0 07/1 373 530/0 02/3 اندازچشم

 098/0 -018/0 180/0 34/1 373 577/0 04/3 فضای سبز و بایر

و بهداشت  یآلودگیربنایی، شاخص امکانات و خدمات ز چهار یمقدار سطح معنادار، (6)با توجه به نتایج جدول 
درصد  5گرفت در سطح  یجهنت توانیاست م 05/0از مقدار  یشترب ینکها یلبه دل یرسبز و با انداز، فضاییطی، چشممح
اعالم نمود که  توانیم یمنف یینمثبت و حد پا یشاخص با حد باال چهار هر کهیطورهب باشندیمتوسط م یانگینم یدارا

در رابطه با  .باشدیم هاشاخص ینا یموضوع نشانگر سطح متوسط برا ینمتوسط ندارد و ا یانگینبا م دارییتفاوت معن
متوسط دارند و با توجه به مقدار  یانگینبا م یتفاوت معنادار یبا توجه به مقدار سطح معناداری، ونقل عمومحملشاخص 

 .باشدیبهتر از متوسط م یشاخص مقدار ینا یتگرفت که وضع یجهنت توانیم یینمثبت حد باال و پا
بعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و پذیری محله فالحت به ارزیابی ایت برای ارزیابی وضعیت سطح زیستدرنها

 شده است:نشان داده( 7)است که نتایج این آزمون در جدول  شدهپرداختهمحیطی یستز

 پذیری در محله فالحتای برای سنجش سطح زیستتک نمونه tآزمون  -7جدول 

 حد باال حد پایین مقدار معناداری Tمقدار  درجه آزادی انحراف معیار میانگین هاشاخص

 057/0 -007/0 125/0 53/1 373 315/0 02/3 اجتماعی

 071/0 001/0 040/0 05/2 373 343/0 03/3 اقتصادی

 075/0 -001/0 060/0 89/1 373 379/0 02/3 یطیمحستیزکالبدی و 

باالی و حد  05/0محیطی با سطح معناداری باالتر از یستو ز یکالبد، ابعاد اجتماعی و (7) با توجه به نتایج جدول
و حد باال و  05/0تر از مثبت و حد پایین منفی در وضعیت متوسطی قرار دارد و شاخص اقتصادی با سطح معناداری کم

توان نتیجه گرفت که سطح های صورت گرفته میباشد. با توجه به تحلیلپایین مثبت مقداری از سطح متوسط باالتر می
پذیری رد که نیازمند ارائه راهکارهایی در راستای بهبودی وضعیت زیستپذیری محله فالحت در حد متوسط قرار دازیست

ی با استفاده از آزمون موردبررسهای هر یک از ابعاد بندی شاخصباشد. در جهت ارائه راهکارهای تقویتی به رتبهمی
ا ارائه گردد. در این هالویت راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت هر یک از شاخص بر اساساست تا  شدهپرداختهفریدمن 

 است: شدهدادهنشان (  9و  8 ) است. نتایج این ارزیابی در جداول شدهپرداختهبندی بعد اجتماعی راستا در ابتدا به رتبه

 های بعد اجتماعیبندی شاخصآزمون فریدمن در جهت رتبه -8جدول 

 ایمیانگین رتبه انحراف استاندارد میانگین هاتعداد داده هاشاخص

 04/3 457/0 89/2 374 آموزش عمومی

 90/3 491/0 13/3 374 تفریحات و اوقات فراغت

 50/3 451/0 01/3 374 های پزشکی و بهداشتیمالحظات و مراقبت

 22/3 511/0 98/2 374 امنیت فردی و اجتماعی
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 77/3 491/0 08/3 374 پیوستگی و تعلق مکان

 57/3 554/0 03/3 374 مشارکت و همبستگی

 های بعد اجتماعیبندی شاخصآزمون فریدمن در جهت رتبه -9جدول 

 374 تعداد داده

 217/57 یمجذور کا

 5 درجه آزادی

 000/0 سطح معناداری

دهنده یکسان نبودن باشد که این موضوع نشانمی 05/0، مقدار سطح معناداری کمتر از  (9) با توجه به نتایج جدول
و  یفرد یتامنی و آموزش عمومای دو شاخص و نتایج میانگین رتبه (8)با توجه به جدول  باشد. همچنینبندی میرتبه

 باشند.ای میکه نیازمند توجه ویژه اندقرارگرفتهبندی این آزمون ی در آخرین رتبهاجتماع

نتایج این است که  شدهپرداختههای اقتصادی بندی شاخصهای اجتماعی، به رتبهبندی شاخصپس از ارزیابی رتبه
 شده است:نشان داده (11و  10 )آزمون در جداول

 های بعد اقتصادیبندی شاخصآزمون فریدمن در جهت رتبه -10جدول 

 ایمیانگین رتبه انحراف استاندارد میانگین هاتعداد داده هاشاخص

 72/1 454/0 87/2 374 اشتغال و درآمد

 30/2 498/0 21/3 374 مسکن

 98/1 604/0 01/3 374 کاالهای مصرفی

 های بعد اقتصادیبندی شاخصآزمون فریدمن در جهت رتبه -11جدول 

 374 تعداد داده

 182/68 یمجذور کا

 2 درجه آزادی

 000/0 سطح معناداری

دهنده یکسان نبودن باشد که این موضوع نشانمی 05/0، مقدار سطح معناداری کمتر از  (11)با توجه به نتایج جدول 
بندی این ای اشتغال و درآمد در آخرین رتبهو نتایج میانگین رتبه 10باشد. همچنین با توجه به جدول شماره بندی میرتبه

و  یبعد کالبد یهاشاخصبندی باشند. سپس به ارزیابی نتایج رتبهای میاست که نیازمند توجه ویژهآزمون قرار گرفته
 شده است:نشان داده( 13و  12) ارزیابی در جداول است که نتایج این شدهپرداختهمحیطی یستز

 محیطیهای بعد کالبدی و زیستبندی شاخصآزمون فریدمن در جهت رتبه -12جدول 

 ایمیانگین رتبه انحراف استاندارد میانگین هاتعداد داده هاشاخص

 75/2 467/0 97/2 374 امکانات و خدمات زیربنایی

 38/3 616/0 13/3 374 عمومی ونقلحمل

 90/2 468/0 00/3 374 آلودگی و بهداشت محیطی

 90/2 530/0 02/3 374 اندازچشم

 06/3 577/0 04/3 374 فضای سبز و بایر

 محیطیهای بعد کالبدی و زیستبندی شاخصآزمون فریدمن در جهت رتبه -13جدول 

 374 تعداد داده

 723/36 یمجذور کا



 203-222(، 2)8و همکاران،  موسوی   217

 
 4 درجه آزادی

 000/0 سطح معناداری

دهنده یکسان نبودن باشد که این موضوع نشانمی 05/0، مقدار سطح معناداری کمتر از (13)با توجه به نتایج جدول 
یربنایی، امکانات و خدمات زای سه شاخص و نتایج میانگین رتبه 12باشد. همچنین با توجه به جدول شماره بندی میرتبه

باشند. ای میکه نیازمند توجه ویژه اندقرارگرفتهبندی این آزمون رین رتبهانداز در آخیطی و چشمو بهداشت مح یآلودگ
پذیری در محدوده محله فالحت بندی خود ابعاد زیستپذیری به رتبههای ابعاد زیستبندی شاخصپس از ارزیابی رتبه

 است: شدهدادهنشان ( 15و  14 ) شده است. نتایج این ارزیابی در جداولپرداخته

 پذیریبندی ابعاد زیستآزمون فریدمن در جهت رتبه -14جدول 

 ایمیانگین رتبه انحراف استاندارد میانگین هاتعداد داده هاشاخص

 94/1 315/0 02/3 374 اجتماعی

 02/2 343/0 03/3 374 اقتصادی

 04/2 379/0 02/3 374 محیطیکالبدی و زیست

 پذیریاد زیستبندی ابعآزمون فریدمن در جهت رتبه -15جدول 

 374 تعداد داده

 839/1 یمجذور کا

 2 درجه آزادی

 399/0 سطح معناداری

باشد بنابراین بین سه بعد اجتماعی، اقتصادی و می 05/0، مقدار سطح معناداری بیشتر از (15)با توجه به نتایج جدول 
 بندی یکسانی دارند.محیطی در این محدوده رتبهیستو ز یکالبد

 یگیرنتیجه

رو هستند روبه یمدون با مشکالت متعدد یزیرو بدون برنامه یمیرشد د یلبه دل یررسمیغ یهاسکونتگاه
گذران اوقات فراغت ندارند. هدف  یبرا ییو فضا برندیرنج م یینپا یخدمات یهاها از سرانهسکونتگاه ینا کهیطورهب

در محله  پذیرییستسطوح ز یطورکلو به یستیز یزهایان نیتأم یتافراد از وضع یادراک ذهن یابیپژوهش ارز ینا یاصل
 یدیشد یتحس محروم یدارد و از طرف ینابسامان یزندگ یطبرخوردار بودن، شراکم یلمحله به دل ین. اباشدیفالحت م

 در آن حاکم است. 
سه شاخص اعی در بعد اجتم ای،تک نمونه tبا توجه به نتایج آزمون  است که ینپژوهش نشانگر ا هاییافته

ی دارای سطح متوسطی از و مشارکت و همبستگ یو اجتماع یفرد یتامن ی،و بهداشت یپزشک یهامالحظات و مراقبت
وضعیت بهتری از سطح متوسط  و تعلق مکان یوستگیو اوقات فراغت و پ یحاتتفر هایپذیری هستند. شاخصزیست
پذیری قرار دارد. در بعد تر از متوسط زیستپایین ی در سطحآموزش عمومیت شاخص درنهاپذیری دارند و زیست

ی دارای سطح متوسط، شاخص مسکن دارای وضعیت بهتری از متوسط و شاخص مصرف یکاالهااقتصادی شاخص 
شاخص  محیطی نیز چهارپذیری قرار دارند. در بعد کالبدی و زیستتر از متوسط زیستاشتغال و درآمد در سطح پایین

شاخص یر دارای سطح متوسط و سبز و با انداز، فضاییطی، چشمو بهداشت مح یآلودگیربنایی، زامکانات و خدمات 
و  یکالبدی ابعاد اجتماعی و طورکلبهپذیری را دارد. ی دارای وضعیت بهتری از متوسط سطح زیستونقل عمومحمل
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باشد. این پذیری میزیستمحیطی در وضعیت متوسط و شاخص اقتصادی دارای وضعیت بهتری از متوسط سطح یستز
 باشد.ساکنین محله می ازنظرپذیری در محله فالحت موضوع نشانگر متوسط بودن وضعیت سطح زیست

است. مطابق نتایج این آزمون، در  شدهاستفادهپذیری از آزمون فریدمن ها و ابعاد زیستبندی شاخصدر رابطه با رتبه
یت درنهای؛ در بعد اقتصادی شاخص اشتغال و درآمد و و اجتماع یفرد تیامنی و آموزش عمومبعد اجتماعی دو شاخص 
در  اندازو چشم یطیو بهداشت مح یآلودگ یربنایی،سه شاخص امکانات و خدمات زمحیطی در بعد کالبدی و زیست

باشند و انی میبندی یکسشده دارای رتبهیابیارزپذیری . همچنین ابعاد زیستاندقرارگرفتههای آخر این ارزیابی رتبه
 تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.

پذیری در محله فالحت تا به امروز، امکان مقایسه نتایج این به دلیل نبود پژوهش در راستای ارزیابی میزان زیست
 باشد. ها مقدور نمیپژوهش با سایر پژوهش

 پیشنهادها
 در یزندگ یفیتو ک پذیرییستز یطبهبود شرا یاستاآمده در ردستبه یجبا توجه به مطالعات صورت گرفته و نتا

 یدهارائه گرد یلدر ذ یشنهادهاییپمحیطی بر اساس سه بعد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و زیست موردمطالعهمحدوده 
ی در بعد اجتماعی پیشنهادهای و اجتماع یفرد یتامنی و آموزش عموم. در راستای بهبودی وضعیت دو شاخص است

 گردد:میذیل مطرح 
ارتقاء سطح سرانه فضای آموزشی محله و بهسازی تجهیزات مدارس موجود در راستای تحقق عدالت  -

 فضایی

 کار گرفتن معلمان و اساتید خبره و باتجربه به -

 افزایش روشنایی معابر محله در جهت افزایش امنیت تردد در شب -

 جهت کنترل امنیتهای امنیتی در شناسایی نقاط کنج محله و استفاده از دوربین -

 گردد:در راستای بهبودی وضعیت شاخص اشتغال و درآمد در بعد اقتصادی پیشنهادهای ذیل مطرح می
 های جذابگذارهای خارج از محله با ارائه طرحتوجه سرمایهجلب -

 دستی محلههای محلی در جهت فروش صنایعایجاد و احداث بازارچه -

 زایی ساکنین محلهر جهت اشتغالبافی دهای فرشایجاد و احداث کارگاه -

در بعد  اندازو چشم یطیو بهداشت مح یآلودگ یربنایی،سه شاخص امکانات و خدمات زدر راستای بهبودی وضعیت 
 گردد:محیطی پیشنهادهای ذیل مطرح میکالبدی و زیست

 هااهسکونتگ ینا موردنیازخدمات  ینو تأم یررسمیغ یهاسکونتگاه یخدمات یهاسرانه یابیارز -

 های بهداشتهای بهداشت عمومی و فردی توسط سازمان مدیریت پسماند و پایگاهبرگزاری کارگاه -

 یاز آشفتگ یریدر جهت جلوگ یشهرساز -یبر اساس اصول، ضوابط و قواعد معمار وسازهاساختتوجه به  -

 محالت یندر ا ییفضا

گیری و آسفالت معابر و ای سطحی، لکههبهبود وضعیت معابر محله از طریق ایجاد سیستم کانال دفع آب -

 .اتصال شبکه فاضالب شهری به معابر این محله
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