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مقدمه
 یکاز هر هشت نفر،  یگر. به عبارت داند کرده یزندگ یررسمیغ یها سکونتگاهنفر در  یلیونم 166 یک، نزد3690سال  تا

 در ینیبه موازات رشد شهرنش (.UN-Habitat, 2016) دکن یم یزندگ یررسمیغ یها سکونتگاهنفر در سطح جهان در 

 بزرگ شهری یها مجموعه در تقدم با –مجاور شهرها  یان رود ای یختهانگنامتعارف و خود یها سکونتگاه یر،اخ یها دهه

 در که است غیررسمی اسکان شهرها، در یتجمع یشافزا یامدهایپاز  یکیاست.  یافتهشده و رشد  یجادسرعت ا به –

 بخش ناتوانی و جامعه یک در موجود های ظرفیت و امکانات از نیازها گرفتن پیشی آن تبع شتابان و به ینیشهرنش ةنتیج

شکل گرفته  یشهر یاز فقرا یا عمدهسرپناه، مسکن و اسکان بخش  یازو تدارک ن یندر تأم یشهر مدیریت و رسمی

 یجنوب بلکه تا حدود یدر کشورها تنها و نه نیست مشخصی کشورهای خاص و بوده فراگیر جهان در لهئمس یناست. ا

 یاری،بس یبرا (.253 :9232 ی،کرد )شکوئ یدااما متفاوت از هم را پ ،دمتعد یها نمونه توان یمشمال هم  یدر کشورها

از عوامل  (.Hernandez, 2013: 978بوده است ) یبه مسکن و امکانات شهر یابیتنها راه دست یررسمیغ یها سکونتگاه

با مشکالت حاد موسوم  ینیشهرنش یا گونه توسعه، درحال کشورهای در ویژه هب ،یدر مناسبات شهر یداریاپان یجادا ةعمد

 یا جلوه هرچند ها سکونتگاه گونه این. است فزاینده گسترش حال در جهانی مشاهدات به بنا که است یررسمیبه اسکان غ

 مجاورت. شود یممحسوب  یزن یدولت و بازار رسم های یاستس های یینارساو  ها یکاستبازتاب  ،کند می یاناز فقر را نما

در  ها آن یشتازیو پ یمل ةتوسع در شهرها کلیدی نقش ایفای موانع از ،شهرها کالن ویژه به شهرها، با غیررسمی اسکان

 از بسیاری سازی، جهانی یندافر در که نیست تردید جای و است اقتصاد شدن یبرآمده از جهان یها فرصتاستفاده از 

 (.Douglas, 2001: 468) اند شده محرومبسیاری  یاجتماع های یتحماو از   شده رانده حاشیه به شهروندان

 در ضعف ،یا منطقهو  یمل های ینابرابر ی،شهر مدیریت و هدایت در نقصان شهرنشینی، شتابان روند ایران در

 ةزمین و شده یررسمیو گسترش اسکان غ رشد سببافراد،  اجتماعی -اقتصادی پایگاه در تفاوت و درآمدها توزیع مدیریت

 های همحل در شهری سرزندگی درحقیقت (.995: 9236 ی،)صراف است آورده وجود در شهرها را به یداریبروز ناپا

 مداران، سیاست شهروندان، برای جهانة توسع حالدر یاز شهرها یاریبس یررسمیغ یها سکونتگاهو  یرنشینفق

موضوع به  ینمقابله با ا یسازمان ملل برا یمتصم وکرده  یجادا یجد های ینگران متحد ملل سازمان و گذاران سیاست

 است 3636 سال تا نشین زاغه میلیون صد زندگی کیفیت بهبود به دستیابی آن هدف که است شده منجر هدف یازده

(Majale, 2008: 272.) 

 یو کالبد یزیکیف یساختارهاو  یشهر یتامن مانند ییها مقوله ،شد می تأکید ها یزیر در برنامه یشترب گذشته در آنچه

 یهوا ی،شهر زیباسازی مانند ورینوظه یها مقولهدر کنار  یشینپ یارهایبه مع توجه خواستار شهروندان امروزه اام ،بود

 به نیل در ریمؤث یها گام ،ها یزیر در برنامه شده حمطر یارهایمعاز  یفدو ط ینا یقهستند. تلف غیره و تمیزپاک، 

 به و هستند غیرمولد یررسمیغالباً مشغول مشاغل غ یررسمی،غ یها سکونتگاه ناساکن .بود خواهند شهری سرزندگی

در  ینیبا فرهنگ شهرنش نداشتن سنخیتقرار ندارند. سطح فرهنگ با توجه به  یمطلوب وضعیت در اجتماعی جایگاه لحاظ

مطابق با  ینهمچن و است غیراصولی و نامنظم عموماً اشکال در مساکن کالبد و فیزیک. دارد قرار نازلی یتوضع

 شدن کاسته سبب شده حبه موارد مطر یتوجه بی. ستنی یو شهرساز یمعمار یعال یدر شورا شده ینمع یاستانداردها
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از  یدشا یررسمیغ یها سکونتگاه. ساکنان شود یم یشهر یسرزندگ یها شاخصبه  یابی  دست در ناساکن توانمندی

 یدر قالب مفهوم سرزندگ اگراما  ،باشند مند بهره روزمره های فعالیت تداوم و کردن یزندگ یبرا یامکانات شهر حداقل

 آنچه. بود خواهیم ارقام و آمار در گیریچشم یها تفاوتشاهد  یم،بپرداز یارهامع یبررس به ها سکونتگاه ینساکنان ا

 یسرزندگ حس یاحیا برای راهبردهایی یینتع و اندیشی چاره ،است توجه مورد ازپیش بیش ی،شهر ریزی برنامه درامروزه 

 حقوق احیایبرای اقدامات  ینتر مهماست. از  یررسمیغ یها سکونتگاه ناساکن ویژه به ،شهری ناساکن یاندر م

 است؛ یشهر یو سرزندگ پذیری زیست های فهاز مؤل ناساکن رضایتمندی میزان از یافتن آگاهی مناطق، این در شهروندی

 یاربس یعامل ی،سرزندگ یها شاخصآنان از  یبرخوردار یزاناز م یررسمیساکنان مساکن غ یتاحساس رضا زیرا

 بهبود برایو کوشش  یشهر ةتوسع در مشارکت به آنان دادن در مردم در سوق یاییو پو یزشانگ یجادا برای  کننده یینتع

محل سکونتشان، مشکالت  یاز سرزندگ ناساکن نداشتن رضایتاست.  شان یزندگمذکور در محل  یها شاخص یارتقا و

 ناساکن متوجه اولة وهلکه در  یا صدمه ینتر مهم. کند یم یجادا ینیو شهرنش یشهر ةجامعخود و  برای را فراوانی

 ،ها آن نبود یا سرزنده عمومی فضاهای کمبود. است بودن مهم احساس عدم و آنان نفس عزت دارشدن خدشه ،شود می

 جرم و بزه انواع شاهد آن تبع و به شود میاقشار نوجوان و جوان  یبرا یو روان یروح ةیتخل برایکمبود فضا  سبب

 ازپیش یشمحل سکونتشان ب یاز سرزندگ یررسمیغ یها سکونتگاهساکنان  یترضا یابیارز یتاهم بنابراین ؛بود خواهیم

و با تداوم روند موجود  کنند یم یمناطق زندگ ینکشور در ا یشهر یتجمع درصد 5/93حدود  متأسفانه. شود می یاننما

 میاندر  یسرزندگ یها شاخص یابیحاضر با هدف ارز پژوهشبرسد.  یزکه تعداد آنان به دو برابر ن شود یم بینی یشپ

 گاهیدید تبریز سیالبة محل یسرزندگ یزانبا م اجتماعی -روانی شاخصة رابط یو بررس یزتبر سیالبة محل ساکنان

 .کرده است ارائه یزتبر سیالبة محلساکنان  یسرزندگ وضعیت از یکل

ينظرمبانی
یرسمیراسکانغ

 شدهه ئارا ینینش یهحاش ةیدپد یبرا زیر یفدر سازمان برنامه و بودجه، تعر یشهر ینیشن یهحاش مسائل یبررس یونکمس در

 یجذب اقتصاد و اجتماع شهر ی، ولهستندشهر ساکن  یو اجتماع یاقتصاد ةکه در محدود یو افراد خانوارهااست: 

سکونتگاه  ة(. واژ933 :9233 یوسفی،)حاج  اند گرفتهقرار  ینمردم شهرنش یزندگ یها تیفعالة یحاشو در  اند نشده

. با شد یجرا 9130کانادا در سال  پس از کنفرانس مسکن ونکوور یژهو آبرام و تورنر و به یها نوشتهبار در  یناول یررسمی،غ

 ین. ایافت ییرها تغ ناز آ یتحما یها روشبه  ها سکونتگاه ینبه ا یانهجو یو دشمن یا مقابله یها روشواژه،  ینا یفتعر

سرپناه، خارج  ینبه تأم یدرآمد شهر پاسخ خودجوش اقشار کم ةیجدر نت هستند که یداریناپا یسکونت ةیوش ها سکونتگاه

 و یبی)حب استمعقول  یمتق یکسرپناه سال فقرا با  ینحل تأم درواقع راه و اند گرفتهو مسکن شکل  ینزم یاز بازار رسم

 که در دنشو یم اطالق ییها سکونتگاهسازمان ملل متحد به  یفبراساس تعر یرسمیرغ یها سکونتگاه(. 9213 ،یگرام

اشغال شدند  یقانونیرطور غ به یادر قبال آن ندارند  یحقوق ین ادعااکه ساکن است اخته شدهاز مسکن س ییواحدها ها آن
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 9.(WHO, 1999) شوند یممجاز خوانده یرموجود، غ یها نامه یینو آ ها یزیر که با برنامه یو مناطق ها سکونتگاه یا

از  یریگ با بهره را یننشیرچراکه ما امروزه، نبوغ و ابتکار فق ؛رسند یمنظر  نوآورانه و خالق به یزن یررسمیغ یها سکونتگاه

 (.Assayed, 1993: 5) شناسیم یم ها آن یزندگ یطبقا و بهبود شرا یخاص، برا یفرهنگ یها فرصت

مذکور است.  یمحورها در نکردن یزیر و برنامه یفقر مطلق و فقر نسب ةبه مقول یتوجه بی ةیجنت ی،رسمیراسکان غ

گونه  صورت نامنظم و قارچ که به ییها اسکان ایجادشهرها در  بیشتر یفرهنگ -یاجتماع یها مشخصه یگذاریرتأث

 یبرا یرسم یکارهاسازو دلیل نبود گونه مساکن به ینا یبرا یرسمیرعنوان غ یریکارگ مشهود است. به ،دشو یممشاهده 

 است. یکم و یستقرن ب یدر شهرها یگذار سکونت ةیوش ینبهبود و درمان ا

يشهریسرزندگ

 شده است یفتعر یو خوشحال یخوش ی،شاد ی،و چاالک یکردن، سبک یشادمان ید،عم یفرهنگ فارس نشاط در ةواژ

 های به پژوهش توان یم یشرفتهپ های تدول در یت سرزندگیوضع دربارة یبه اطالعات یافتن دست ی(. برا9202 ید،)عم

نظران و  صاحب بیشترمورد توافق  یباًمعروف و تقر یفبه چند مورد از تعار ادامه رجوع کرد. در 2ینچو ل 3یکوبنزج

و  یسرزندگ ین، عناو2رابرت کوان یشهرساز ةنام : در لغتشده استاشاره  یاییو جغراف یعلوم اجتماع یشمنداناند

 یشهرها مراکز یژگیکه و «Vitality & Viability»شده است:  یگونه معن ینهم آمده و ا پذیری در کنار زیست

مختلف است؛  یها بخشر آن در اوقات مختلف روز و د یشهر بازتاب سطح شلوغ یبزرگ موفق است. سرزندگ کوچک و

بقا،  منظور به یهجذب سرما یبرا یسطح شلوغ ینت ایسنجش ظرف یبرا یزانیم یپذیری به معنا که مفهوم زیست یدرحال

 شهر سرزنده در یبرا 5که لنارد یبا توجه به اصول(. 00: 9231 ،کارانهم است )خستو و ریمتغ یازهایبهبود و تطابق ن

و  یفرهنگ ی،اقتصاد ی،اجتماع را با ابعاد یسرزندگ یاتیعمل یفارائه داده است، تعر شهرها یسازسرزندهکتاب 

عنوان  معنادار و هدفمند و به یزندگ یکتداوم  یابقا  یتعنوان ظرف با توان یرا م ی. سرزندگکند یم یفتوص یطیمح یستز

پذیری  و زیست یداریمبهم مانند پا عامه و نسبتاً یمیمفهوم به مفاه ینکرد. ا یفو رشد تعر یزندگ یالزم برا ییتوانا

 یت. فعال3 یت. جمع9است:  مدنظر عمده یصهسه خص یاز مفهوم سرزندگ یاقتصاد -یاجتماع یریتفس . دراستمرتبط 

و  یاقتصاد ی،خاص اجتماع یامدهایکه پ یعنوان عامل به یدجامعه با یسرزندگ ینبنابرا ؛. امکانات دردسترس2 یاقتصاد

 یسالمت ی،آرامش ذهن از یبرخوردار یسرزنده برا یطی، درنظر گرفته شود. وجود محآورد یبار م هجامعه ب یرا برا یطیمح

 یها ت شبکهیفیو ک یشخص یت در زندگیجمله موفق از یمتنوع زندگ یها ت در دورهیموفق ینو عملکرد و همچن

 ی، ارتقاشکل شهر یتئوربا انتشار  یالدیم 9139در سال  0ینچ(. ل21-20: 9212، تودار ی)صمد داردت یاهم یاجتماع

 ی،دسترس ی،حس، سازگار یمعن ی،سرزندگ یارهای: معداند یم یارمع و دو فوق یاررا در گرو پنج مع یشهر یت زندگیفیک

 یشنهادفوق پ ةگان پنج یارهایمع یانروابط م یمتنظ یو عدالت که برا ییکارا یارمع دو فوق ینکنترل و نظارت و همچن

                                                           
1. World Health Organization 

2. Jane Jacobs 

3. Kevin Lynch 

4. Robert Cowan 

5. Lennard 

6. Lynch 
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عنوان  به تعبیریوجود ندارد،  یاز سرزندگ یاستاندارد یفکه تعر یدرحال کند، یم یانب 9یکند(. 933: 9232لینچ، ) شود یم

در آن  یندهکنند تا مردم بخواهند هم اکنون و در آ یلتبد ییکه مکان را به جا ییها تیخصوص ةاجتماع و ارائ یخوب»

 سالمت، حس ی،ت زندگیفیک ماننداز عوامل  یفیرا به ط یمفهوم سرزندگ ها است. پژوهش شده یفتعر «کنند یزندگ

هوا و مشارکت  تیفیونقل، ک راحت، حرکت و حمل یزندگ یاستانداردها ی،زندگ ینةبه خدمات، هز یدسترس یمنی،ا

 (.Kennedy, 2010: 2) تاس کردهمرتبط  یاجتماع

 یغالب در سرزندگ یکردهایرو ینتر مهم. سه مورد از اند متنوعو  دمتعد یدر ارتباط با سرزندگ ینظر یکردهایور

 :شده است بیان ادامهدر  یشهر

بلکه  ،کلیت یک عنوان به نه را جامعه و است شناختی روش فردگرایی بر مبتنی یکرد،رو این: گرا عاملیت رویکرد. 9

 .(99 :9233 امیدی، و ی)غفار دهد یمقرار  مدنظرافراد  یجبر جمعمنزلة  به

 و مشاهده قابل یاتکه مرتبط با واقع ینیع یها شاخصبا استفاده از  ینی،در ابعاد ع سرزندگی:ینیع رویکرد. 3

 (.Foo, 2000: 300) شود یم گیری اندازه هستند، زندگی ملموس

را که در بهبود  ییها حوزهکه تمام  دهد یمارائه  یاز سرزندگ یرکامل و فراگ یمفهوم یکرد،رو این:ساختارگرا رویکرد. 2

 (.29 :9233 یدی،و ام ی)غفار بیند یم کلیت یک مثابه به را جامعه ساختارگرایی رویکرد. ردیگ یدر برم ،رندمؤث یسرزندگ

. دهد یمرا نشان  یمثبت روان یسرشار از انرژ یوجود ی،سرزندگ یکرد،رو ینا یدگاهد از:گرا مثبت شناسی روان رویکرد. 2

 (.35: 9215 )حسامپور، است حیات نیروی از سرشار همچنین و فسن تازه و شیاروه شخصی شاد، و سرزنده فرد یک

شروع شد.  9106 ةده اواسط از تجربیات طریق از خوب، شهر توصیف و شرح به میل(:محیطی) یتجرب یکرد. رو5

 یفیتک محیطی، عوامل تحلیل بر رویکرد این. است مطلوب زندگی تحقق برای زیستی شرایط تأثیر بر یمبتن یکردرو ینا

 (.Rezaporian, et al., 2013: 142) کند یم یدتأک یطو بهداشت مح

 شامل که ردیگ یدر برمجامعه را  یزندگ یتکیف عوامل مجموعه پایداری، دیدگاه از سرزندگی:پایداری رویکرد. 0

 ی،و امکانات فرهنگ یآموزش یها فرصت ی،و عدالت اجتماع یداریپا ی،رونق اقتصاد شده، و ساخته یعیطب های یطمح

 .(,.Guap, et al 179 :2014) تاس یو سرگرم یحیتفر

و  ریچاردس. شود یماشاره  ها آنکه در ادامه به  تاس شده انجام حاضر پژوهش پیرامون فراوانی مطالعات تاکنون

 مناطق شامل، جنوبی آفریقای در متمایزة منطقدر سه  یررسمیساکنان مناطق غ یزندگ کیفیت به( 3660همکاران )

از انواع  یبه درک یابیدست یبرا یونرگرس یلو تحل یهپژوهش از تجز ینپرداختند. در ا 2و الکساندرا 2دوربان ،3بوفالو

از آن است که ساکنان  یحاک یجاستفاده شده است. نتا ،دهند یمرا در مناطق مذکور شکل  یزندگ یفیتکه ک یمسائل

 ارتباطات اساسی، ماتخد و مسکن مادی، زندگی استاندارد مانند عواملیدر مناطق مورد مطالعه،  یررسمیغ یها سکونتگاه

 ای همطالع به( 3660) یوستاو .اند برشمرده یاز زندگ یتدر رضا ثرعوامل مؤ ینتر مهم را صیشخ بهداشت و اجتماعی

                                                           
1. Kennedy 

2. Buffalo 
3. Durban 
4. Alexandra 
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 در غیرررسمی شهرک یک در 3663 سال و 3669 سال پایه، سال عنوان به 9111در سال  یا مداخله یابیو ارز طولی

 یفیتک یطیو مح یشخص یها حوزهاز  یتبر رضا یو زمان یگروه یراتتأث تعیینپژوهش  ینپرداخت. هدف از ا 9سوتو

 که است این از حاکی نتایج .بود یگیو همسا یاز زندگ یترضا یطیو مح یشخص های ینیب پیش تعیین نیز و زندگی

 از رضایت. است یافته افزایش 3663 سال در و یافته کاهش 3669 سال در محیطی و شخصی زندگی کیفیت از رضایت

 2 مسکن از رضایت. است 3663سال  دردرصد  32 و 3669 سال دردرصد  21، 9111 سال دردرصد  20 فرد سالمتی

 یها شاخص میانشد. از  یریگ جهینت 3663سال  دردرصد  32 و 3669 سال دردرصد  33 ،9111 سال دردرصد 

 زندگی محلارتباط  یبررس به( 3693همکاران ) و فینک .شد مطرح رضایتة جنب ینتر مهم عنوان به مسکن شده، مطرح

 یها داده یلو تحل یهتجز برای. پرداختندآکرا  شهریة منطقزنان بالغ غنا و ساکن در  یانو سالمت در م نشینان زاغه

 اقامتگاه که است آن از حاکی شده ارائه نتایج. است شده استفاده چندمتغیره خطی رگرسیون روش از شده آوری جمع

 یاز سالمت بهتر ،کنند یم یزندگ یررسمیغ یها سکونتگاهکه در  زنانیبر سالمت زنان ندارد و  یمنف یرتأث نشین زاغه

 یبه امکانات بهداشت نسبتاً آسان یبا دسترس یمرکز یها محلهدر  یرنشینفق های همحل یاییجغراف یریبرخوردارند. قرارگ

 یها روشاز  تلفیقی با( 3693) 3یونداهرناندز و  .است یررسمیغ های محلهساکنان  یبهتر جسمان وضعیت لیاز جمله دال

مختلط، به گسترش درک استفاده  یها روشروش، استفاده از  رظن از. اند پرداختهموضوع  یلو تحل یهبه تجز یفیو ک یکم

از  حاکی نتایج. کند میکمک  یررسمیغ یها سکونتگاهدر  یعموم یاز فضاها نشاط آوردن دست به در و یابد یم اختصاص

 فضای از استفاده راز نظ المث برای ؛مورد مناقشه است ،درون جوامع یها گروه ینب یتا حدود یعموم یآن است که فضا

 ساالن بزرگ و هفته روزهای در جوانان بیشتر اام ،هستند خردسال کودکان مناطق این در افراد از سوم یک حدود تفریحی،

 مادران اوقات تمام ،شوند یم یدهد ها پارکدر  خردسالکه کودکان  ی. هنگامکنند یماستفاده  ها پارکدر اواخر هفته از 

ممکن  یقدرتمندتر یها گروهاز روز وجود دارد که  ییها زمانکه حداقل  دهد یمنشان  ین. اکنند یم یرا همراه ها آن

 را عمومی فضای اعتراض قابل ماهیت مسئله این. کنند محدود را کودکان طتوس یعموم یاز فضا تر گسترده ةاست استفاد

 یررسمیغ یها سکونتگاهدر  یزندگ یفیتک یتمندیرضا ةمطالع و بررسی هدف با (9210) یفرج .کند یم ییدتأ کلی طور به

 یها روشاز  پژوهش متغیرهای تحلیل برای. است پرداخته مسئله این به تحلیلی - یفیروش توص بهشهر بجنورد و 

 ،ها بانکبه  یاز آن است که شاخص دسترس یحاک یجاستفاده شده است. نتا مگام به گا یونو رگرس یعامل یلتحل

 شاخص کالبدی، یطاز مح نااکنس یتمندیرضا یزانم ینباالتر 0/2 یانگینامکانات با م یرو سا ها مغازه ،ها داروخانه

 یزانم یشترینب یاجتماع یطاز مح 9/2 با همسایه به اعتماد شاخص و یاقتصاد یطاز مح 3/2 با تغذیه وضعیت

از  یررسمیغ یها سکونتگاه ناساکن از توجهی قابل بخش کلی طور به. دادند نشان گانه سه های یطمحرا از  یتمندیرضا

 دارند. پوراحمد و همکاران یترکم یترضا مذکورة گان سه های یطمح یاستانداردها با ارتباط در خود زندگی یفیتک

 یتیعوامل نارضا ینتر مهم یینتب و زندگی کیفیت از تهران آباد اسالم ةمحل ساکنان رضایت میزان بررسی به( 9210)

 نتایج. است شده برده بهره خطیچند یونو رگرس یا نمونه تک tاز آزمون  اطالعات تحلیل و تجزیه برای. اند پرداخته

                                                           
1. Soweto 
2. Hernandez & Yunda 
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خدمات و  ،یو عوامل کالبد است نظردم محله در امنیتی و اقتصادی عوامل از نارضایتی بیشترین که است آن از حاکی

 مختلف ابعاد بررسی به( 9210همکاران )و  نژاد یحاتم. گذارند یم یزندگ یفیترا به ک یذهن یرتأث یشترینب یدسترس

 یلیتحل – یفی. روش پژوهش توصاند پرداختهتهران  آباد اسالم ةمحل یررسمیغ یها سکونتگاهة محدوددر  یزندگ کیفیت

از  یحاک پژوهش نتایج. اند شده پردازش SPSSو  Smart PLS افزارهای نرم از استفاده با شده یگردآور یها دادهبوده و 

 یفدر ط 22/3 یانگینتهران با م آباد اسالم یررسمیغ یها سکونتگاه در tآزمون  یجبراساس نتا یزندگ یفیتآن است که ک

 تأثیر ترتیب به یو خدمات و دسترس یکالبد ی،اقتصاد ی،اجتماع یها شاخصقرار دارد. عوامل و  ینییدر سطح پا یکرتل

. سفاهن دارند آباد اسالم یررسمیغ یها سکونتگاهدر  یاز زندگ یتمندیرضا یزانبر م یکمتر تأثیر امنیت شاخص و بیشتر

ساکنان پرداخته  یدگاهاز د هدر محل یاقتصاد یها شاخصاز  یتمندیرضا یزانو سنجش م یبررس به( 9213) یهاتفو 

از آن است که در  یحاک یجاستفاده شده است. نتا TOPSISپژوهش از روش  یندر ا ها داده یلو تحل تجزیه برایاست. 

کمتر  فوق، یها پژوهشکه در  یا مقوله .سترو هب رو اقتصادیة توسعة ینزمدر  یدهنو با مشکالت فراوان ةحال حاضر محل

 پژوهش به آن پرداخته شده است. ینکه در ا است یشهر یسرزندگ یبعد روان ،قرار گرفته دنظرم

 پژوهشروش

 اند شده شناسایی ،یا کتابخانهاستفاده از مطالعات  بامتغیرهای پژوهش  .است تحلیلی -توصیفیو  کاربردیحاضر  پژوهش

 گردآوری نامه پرسش  یقو از طر یدانیم ةمطالع بااطالعات  ،ها یهفرضو آزمودن  پژوهش یها پرسشبه  یابیدست یو برا

 از استفاده با نیز پایایی و آمد دست به صوری روش به نامه پرسش  رواییشد.  بررسی نیز پژوهش پایایی و روایی. ندشد

 اجتماعی، -روانی) شاخصسه  ی. برابود 369/6 نامه پرسش  کل برای آن ضریب که شد بررسی کرونباخ آلفای

 هپژوهش، ساکنان محل یآمار ةجامع. یمگرفت درنظر زیرشاخص 33 ،(فضایی-کالبدیو  یو خدمات یرفاه هیالتست

نفر با سطح  265 ةنمون حجم کوکران فرمول از استفاده با. ندزده شد یننفر تخم 9566که  بودند یزقوشخانه تبر یالبس

ة هم ،ها نامه پرسش یلپژوهش پس از تکم های یافته یلو تحل یهتجز منظور به درصد محاسبه شده است. 5 یخطا

 و ارزیابی بر مبتنی پژوهش اصلی هدف به نیل برای ینشد. همچن انجام SPSS افزار نرم کمک به آماری محاسبات

 و یدمنفر یها آزموناز  یزتبر سیالبة محل ساکنان میاندر  یشهر رزندگیس یها شاخص اهمیت میزان بندی رتبه

 یانگینبا م یسهدر مقا یزتبر یالبس ةساکنان محل یسرزندگ ابعاد یانگینم بررسی برایشد.  استفاده والیس کروسکال

 -روانی شاخص میان رابطهیا نبود به وجود  بردن پی جهت درنهایت و استفاده شد یا نمونه تک tاز آزمون  ،جامعه

 .شد استفاده متغیرهچند یوناز روش رگرس ،یزتبر یالبس ةمحل ساکنان میان شهری سرزندگی میزان و اجتماعی

 :اند آمده 9 در جدول ،اند شدهگرفته  کار به پژوهش ینکه در ا هایی فهمؤل
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پژوهشهايیرشاخصوزهاشاخص.1جدول

هاشاخصزیرهاشاخص

 -روانی شاخص
 اجتماعی

 رو پیاده در روز در طول شبانه ها رستورانو  ها کافه یو صندل یزم قرارگیری
 فروشان دست حضور

 کودکان برای شادی و تفریح امکان
 یابانیخ های یشنماتئاتر و  یقی،موس یها گروه مانند یفرهنگ الفع یها گروه حضور

 -کالبدی شاخص
 فضایی

 یاصل یابانمشرف به خ یها ساختمانرنگ در  تنوع
 بزرگ تجاری واحدهای جای به متنوع کوچک تجاری واحدهای استقرار

 حوض یا نما آب قرارگیری و فرم
 ها باغچهو فرم  قرارگیری

 سازی کف جنس و رنگ
 در طول شب ها ساختمان ةو بدن ها اهر پیاده نورپردازی

 یو خدمات یتجار های یکاربر تنوع
 ها ساختمان یشکل و نماها هماهنگی

 نماها در شده برده کار به یها رنگو تناسب مصالح و  هماهنگی

 یالتتسه شاخص
 خدماتی و رفاهی

 نشستن برای یمنگاهنش وجود
 یحیو تفر یورزش ،سبز فضاهای وجود

 اهر یادهحوض در پ یا نما آب وجود
 ها رستورانو  یفور یغذاها ،ها یفروش میوه آب مانند هایی یکاربر وجود

 صمشخ ةامکن در خیابانی فروشندگان حضور و موقت بازارهای برقراری
 پاکیزگی

 محدوده در بد بوی
 محدوده روشنایی

 اهر یادهنشستن و استراحت در پ یها مکانمناسب  کیفیت

 9213 همکاران، و نژادمصلی: منبع

موردمطالعهةمحدودمعرفی
 ی،در مراکز بزرگ شهر یساتو تأس ها یهسرماتمرکز  یزصنعت و خدمات و ن یها بخشدر  یرشد نامتعادل اقتصاد با

رشد بدون منطق توأم  ینبه بعد آغاز شد که ا 9226ة دهاز  تدریج به یرانبزرگ ا یدر شهرها ینیگسترش روزافزون شهرنش

 یها سکونتگاه گیری شکل سبب یشهر درآمد کم اقشار رفتنگ نادیده و مسکن و کالبدی ریزی برنامه های یکاستبا 

 آخرین براساس بوده است. یشرق یجاناستان آذربا یران،معضل در ا ینبا ا یردرگ یها استان هجملشد. از  یراندر ا یررسمیغ

 ةساالن رشد متوسط با نفر 2.161.053 برابر با 9215در سال  یشرق یجاناستان آذربا تیجمع یران،اطالعات از مرکز آمار ا

 استان در یتهزار نفر جمع 566با  یررسمیهکتار سکونتگاه غ 2066 (.933: 9210 یران،درصد بوده است )مرکز آمار ا 13/6

 آذربایجان استان مرکز تبریز شهر در نفر هزار 266 از بیش با هکتار 3666 مقدار این از که است شده واقع شرقی آذربایجان

را به  رسمییراگر مناطق اسکان غ .است شده آغاز بعد به 26ة دهاز  مشخصطور  به یز،در تبر شینین هحاشی. دارد قرار شرقی

 تیفیو ک یشهر یالتو تسه ها یرساختزکه از نظر  کنیم یممحدود تقس یبه مناطق مسکن معروف کارشناس ،آبرامز یفتعر

 ایچی، دره های همحل ،اند یافتهاستقرار  ینامناسب شهر یدر اراض وندارند  قبولی لقاب یاستانداردها، مسکونی واحدهای

( یماراالن تا طالقان یابانخ انتهای) یانوق ةمحل و تبریز شهر شمال در قوشخانه سیالب حیدرآباد، آباد، داداش سیالب، قربانی،

 قاطن یردر سا یشهر یها زاغهو  ها آلونک چندخواهند شد. هر یتلق یزشهر تبر یررسمیاسکان غ ةمناطق عمد جزءدر جنوب 
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با  یردرگ های همحل از یکیدارد.  یشتریو تراکم ب تمرکزفوق  های همحل در استقرارها این ،است رؤیت قابل نیز تبریز شهر

. است یزتبر یشهردار 96 ةمنطق یاستحفاظ ةحوز در واقع قوشخانه سیالبة محل یز،در شهر تبر نشینی یهحاش معضل

 میاندر  «سئالب»صورت  به ینالمالز یالبقوشخانه و س یالباست. س یزشهر تبر یمیقدهای  هنام دو محله از محل یالبس

 از .است بوده نفر 933.153 برابر با ،9215 سال سرشماری براساسمنطقه  ینساکن در ا یت. جمعدشو یمتلفظ  یمردم محل

 یها کوچه. است یسوار یفاقد دسترس و پرجمعیتطبقه،  یککوچک،  یقطعات مسکون ،حلهم ینعمده ا های یژگیو

و استفاده از گورستان  ها کوچه. پمپاژ فاضالب نازل به سطح شودعبور  یرقابلمحله در زمستان غ ینا دشو یم سبب یبپرش

(. 23: 9233 بین، جهان و پورمحمدی) است یزتبر یالبس ةمحل های یژگیو یگراز د یدرمان مراکز نبودکودکان و  بازی یبرا

باالتر از  یکاریو نرخ ب یزشهر تبر یانگینکمتر از م بسیار یز،تبر یالبس ةمحل یررسمیغ یها سکونتگاه ساکنانة سران درآمد

 سطح واحد در جمعیت تراکمهمچنین . کنند یم معاشامرار یکارگر یا غیرتولیدی کاذب مشاغل از ساکنان بیشترآن است. 

فراوان  یزمناطق شهر تبر یربا سا یسهدر مقا یتجمع یعیرشد طب و تکفل بار خانوار، بعد همچنین وست باال محله این در

 بیشتراست و  ینیپا یاربس یزتبر یالبس ةمحل یررسمیغ یها سکونتگاهساکنان  یاندرآمد در م یزان. سطح سواد و ماست

 .هستند کوچک شهرهای یامهاجران از روستاها  ساکنان،

 

یزتبرشهردریالبسةمحلموقعیت.1شکل

1119،همکارانوزمانی:منب 

هادادهیلوتحلتجزیه
پژوهشیفیتوصهايیافته

 926)درصد  0/23سال،  35تا  93 سنیة رددر  ساکناننفر(  29)درصد  3/96است که  یناز ا یحاک پژوهش یفیتوص های یافته

سال  25 سنیة ردنفر( در  33)درصد  0/32سال و  25تا  26 سنیة رد( در نفر 33)درصد  0/32سال،  26تا  35 سنیة رد( در نفر

( را زنان نفر 930)درصد  2/29را مردان و  پژوهش ینا گویان پاسخ (نفر 931)درصد  3/53 جنسیت، لحاظ ازو باالتر قرار داشتند. 

 به. اند بوده متأهل افراد( نفر 956)درصد  3/21و  مجرد افراد( نفر 955)درصد  3/56 تأهل، وضعیت لحاظ از. دهند تشکیل می
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دارای نفر(  33)درصد  1/30 سیکل،دارای نفر(  925)درصد  5/23 سواد، بی افراد( نفر 30)درصد  1/32 یالت،تحص وضعیت لحاظ

 9/95 نیز اشتغال وضعیت لحاظ به. اند بودهارشد و باالتر  یمدرک کارشناس ینفر( دارا 3)درصد  3/6و تنها  یکارشناس مدرک

 یدارا نفر (963)درصد  2/22نفر( کارمند و  33)درصد  3/3نفر( افراد کارگر،  925)درصد  2/22 بیکار، افراد( نفر 20)درصد 

مربوط به  یتعداد گروه سن ینکمتر وسال  26تا  35ة رددر  یگروه سن به یگروه سن یشترینب ترتیب بدین. اند بودهمشاغل آزاد 

 یها گروه یراز سا یشترب یزتبر سیالبة محلدر  ساکن سال  میان جمعیتدهد،  نشان میآمار  ینکه ا بودسال  35تا  93 یگروه سن

و  مربوط هستندکارمندان  به یگروه شغل ینو کمتر اند یکارگر های یتفعالمشغول  یزتبر یالبس ةمحل در افراد بیشتر. است یسن

 .داشتند یدکتر یا ارشد کارشناسی مدرکتنها دو نفر  و یکلس مدرکساکنان  یشترب تحصیالت،دلیل  به

یزتبریالبسةمحلشوندگانپرسشجنسیویساختارسن.2جدول

درصدفراوانیهاشاخهزیرهامؤلفه

 جنسیت
 3/53 931 مرد
 2/29 930 زن

 
 سن
 

93-35 29 3/96 
35 -26 926 0/23 
26 - 25 33 0/32 
 0/32 33 باال به 25

 

یزتبریالبسةشوندگانمحلپرسشیال تحصیت.وضع2شکل

 

 دهندگانپاسخیشغلیتوضع.1شکل
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اجتماعی-یدرشاخصروانیزتبریالبسةمحلشهريسرزندگیارزیابی

 هاستفاده شده است. با توج یا نمونه تک tاز آزمون  یز،تبر یالبس ةمحل ساکنان دیدگاه از شهری سرزندگی بررسی برای

 باشد، بیشتر 2از  ها پاسخ یانگین. اگر ماست 2آن عدد  طکه حد متوس نامه پرسش ( در 5-9) یکرتل یفبه استفاده از ط

 -روانی بعد بررسی برایاست.  ینایپ سرزندگیة دهند نشان باشد، تر ینیپا 2 از که صورتی در و باال سرزندگیة دهند نشان

 متوسط حد از کمتر وزنی امتیاز ها گویه بیشترکه  دهد یمنشان  tآزمون  یجاستفاده شده است. نتا گویه چهاراز  اجتماعی

 معنادار است، 65/6 از بیشتر و 923/6که  مچهار ةگوی عناداریم سطح به هبا توج نیز یبه لحاظ آمار .اند کردهرا کسب 

 با ارتباط در tآزمون  یجبه نتا ،2نسبت داد. در جدول  یزتبر یالبس ةمحل احیرا به کل نو یجهنت ینا توان ینم و یستن

 اشاره شده است. یزتبر یالبس ةدر محل سرزندگی اجتماعی -روانی شاخص بررسی

دهندگان.توزی فراوانیپاسخ1جدول

بیشترین کمترین معیارانحراف میانگین مجموع هاشاخص
 550/2 9 529310/6 36323/3 265 اجتماعی -روانی

 330/2 9 203130/6 33005/3 265 خدماتی و رفاهی تسهیالت

 356/2 330/9 559012/6 02230/3 265 فضایی - کالبدی

سرزندگیاجتماعی-یشاخصروانیبررسيبراtآزمون.0جدول
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 sig
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93اطمینانضریببا

درصد

 د

ینیپا

سرزندگی

باالي د

سرزندگی

 ها رستورانو  ها شاپ یموجود در کاف های یصندلو  یزم یز،تبر سیالبة محل در
 .اند یافتهاستقرار  یطدر مح روز هدر طول شبان

32/3 113/6 663/2- 662/6 936/6- 33/6- 60/6- 

 -33/6 -13/6 -331/6 666/6 -339/90 195/6 93/3 .دشو یممشاهده  یزتبر یالبس ةدر محل یفروش دست فعالیت
 21/6 92/6 351/6 666/6 622/2 933/9 30/2 .است شده اندیشیده کودکان برای دیشا و تفریح امکان برای تمهیداتی

ة محلدر  یابانیخ های یشنماتئاتر و  یقی،موس گروه مانند یفرهنگ یها گروه
 .کنند یم فعالیت سیالب

63/2 199/6 561/9 923/6 631/6 63/6- 93/6 

 

 یانگینبا م اجتماعی -یدر شاخص روان یزتبر یالبس ةمحل سرزندگی میزان ،tآزمون  یجبه نتا هبا توج طورکلی به

 .است متوسط حد از تر ینیپا 33/3

یوخدماتیرفاهیال درشاخصتسهیزتبریالبسةمحلسرزندگیارزیابی

 یرهامتغ یسطح معنادار یاستفاده شده است. به لحاظ آمار یهگو 1 از خدماتی و رفاهی تسهیالت شاخص یبررس برای

 -رفاهی تسهیالت شاخص بررسی با ارتباط در tآزمون  یجنتا به، 5در جدول  .است شده گرفته نظردر 65/6کمتر از 

 اشاره شده است. یزتبر یالبس ةمحل در سرزندگی خدماتی
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یسرزندگیوخدماتیرفاهیال شاخصتسهیبررسيبراtآزمون.3جدول
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باالي د

سرزندگی

 بترای  ویتژه  بته ، ستاکنان  نشستتن  برای هایی یمنگاهنش
 .است شده گرفته درنظر ساالن کهن

22/3 392/6 653/92- 666/6 532/6- 05/6- 21/6- 

حوضچه در  یا نما آب تبریز سیالبة محل یها راه پیاده در
 .خورد یم چشم به ها دانیم

22/3 353/6 609/92- 666/6 503/6- 05/6- 23/6- 

 ماننتد  هایی یکاربراز  یزتبر سیالبة محل یمطلوب حد تا
 برخوردار است. ها رستورانو  ها یفروش وهیم آب

19/3 033/6 536/3- 696/6 163/6- 90/6- 63/6- 

 صمشتتخ ییهتتا مکتتاندر  یابتتانیفروشتتندگان خ بتترای
.است شده درنظر گرفته تیموق یها بازارچه

22/2 320/6 933/3 666/6 229/6 35/6 22/6 

 تمیتز  و پتاکیزه  یتز تبر ستیالب ة محل یزگی،جهت پاک به
 .رسد یم نظر به

30/3 099/6 939/2- 666/6 922/6- 39/6- 63/6- 

از  اشتی ن بتد  و نتامطلوب  بتوی  تبریتز،  سیالبة محل در
 .رسد یمبه مشام  ها فاضالب

32/3 096/6 511/2- 666/6 909/6- 32/6- 61/6- 

نتور  از  یتز تبر سیالبة محلة محدود یی،جهت روشنا به
 برخوردار است. یکاف

56/3 363/6 209/93- 666/6 565/6- 53/6- 22/6- 

 نشستتتن و استتتراحت یهتتا مکتتان کیفیتتت لحتتاظ بتته

 .هستند استاندارد ،روها پیاده در( ها یمنگاهنش)
26/3 003/6 095/95- 666/6 513/6- 03/6- 53/6- 

 یاز وجتود فضتاها   یتز تبر ستیالب ة محلت  کافیة انداز به
 .است برده بهره تفریحی و ورزشیسبز، 

33/3 003/6 315/3- 666/6 331/6 25/6- 36/6- 

 

 با یو خدمات یرفاه یالتدر شاخص تسه یزتبر یالبس ةمحل سرزندگی میزان ،tآزمون  یجبه نتا توجه با طورکلی، به

مورد مطالعه  های گویه از یک هیچ ،22/2 یوزن یانگینچهارم با م ةگوی جز به و است طاز حد متوس کمتر 39/3 یانگینم

 .اند نکردهباالتر از حد متوسط را کسب  یوزن یانگینم

فضایی-يدرشاخصکالبدیزتبریالبسةمحلشهريسرزندگیارزیابی

 از کمتر متغیرها معناداری سطح آماری لحاظ به. است شده استفاده گویه 1 از فضایی -کالبدی شاخص بررسی برای

 سرزندگی فضایی -کالبدی شاخص بررسی با ارتباط در tآزمون  یجبه نتا ،0در جدول  .است شده گرفته درنظر 65/6

 اشاره شده است. یزتبر یالبس ةمحل ساکنان
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سرزندگیفضایی-يشاخصکالبدیبررسيبراtآزمون.6جدول
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 رنتگ  تنتوع  تبریتز،  ستیالب ة محلت  یاصل یابانخ به مشرف ةیابن در
 .خورد یم چشم به

31/3 523/6 063/33- 666/6 363/6- 33/6- 05/6- 

 تبریتز  ستیالب ة محلت در  مقیاس کوچک تجاری یواحدهااستقرار  به
 .است شده توجه

30/3 596/6 336/35- 666/6 323/6- 36/6- 03/6- 

 یتز تبر ستیالب ة محلت در  هتا  حوضتچه  یتا  نماها آب قرارگیری و فرم
 .است بوده مطلوب

30/3 523/6 226/32- 666/6 322/6- 36/6- 03/6- 

 -03/6 -32/6 -031/6 666/6 -620/39 502/6 23/3 .است بوده مطلوب یزتبر سیالبة محلدر  ها باغچهو فرم  قرارگیری

 هتا  راه یتاده و پ هتا  فترش  ستنگ  در هتا  سازی کف جنس و بندی رنگ
 .است بوده جذاب

33/3 521/6 539/32- 666/6 333/6- 31/6- 03/6- 

 بتوده  مناستب  ها ساختمانة بدنو  ها راه پیاده نورپردازی ،شب طول در
 .است

33/3 532/6 235/32- 666/6 322/6- 31/6- 03/6- 

 -06/6 -33/6 -003/6 666/6 -669/39 559/6 22/3 مشهود بوده است. یو خدمات یتجار های یکاربر عتنو

 -61/6 -32/6 -902/6 666/6 -021/2 093/6 32/3 .اند بوده یکدیگرهماهنگ با  ابنیه نما، و شکل لحاظ به

در  دهشت   استتفاده در نماها و تناسب مصالح  شده گرفته کار به یها رنگ
 .اند بودههماهنگ  یکدیگرنماها با 

33/3 032/6 603/2- 663/6 993/6- 91/6- 62/6- 

 

 تر ینیپا 26/3 یانگینم با فضایی -یدر شاخص کالبد یزتبر یالبس ةمحل سرزندگی میزان ،tآزمون  یجبه نتا توجه با

 حالت در. اند نکردهباالتر از حد متوسط را کسب  یوزن یانگینمورد مطالعه م های گویه از کی هیچ و است متوسط حد از

 .نیستمطلوب  یزتبر یالبس ةدر محل یسرزندگ یها شاخص یتگفت وضع توان یم کلی

يشهریسرزندگیزانساکنانومیاجتماع–یروانشاخصةرابطبررسی

 و تفریح» های مؤلفه از استفاده با تبریز سیالبة محلساکنان  یشهر یسرزندگ یزانو م اجتماعی -روانی شاخصة رابط

. شد بررسی چندمتغیره رگرسیون از گیری با بهره یزتبر یالبس ةدر محل «یفرهنگ یها گروه فعالیت»و  «کودکان شادی

 یزانساکنان و م اجتماعی -روانی شاخص بینة رابطکه  325/6 با است برابر Rکه مقدار  دهد یمنشان  آزمون یجنتا

 یزانو م یاجتماع -یروان شاخص میان متغیرهچند یونرگرس یجبه نتا ،3در جدول  .کند یم ییدرا تأ یشهر یسرزندگ

 اشاره شده است. یزتبر یالبس ةساکنان محل یسرزندگ

سرزندگیمیزانواجتماعی-یشاخصروانینبیونرگرسیینتعةآمار.1جدول

ةچندگانبستگیمهضریب
R

 شدهاصالحتعیینضریبR2یینتعضریب

R2 
معیارخطاي

325/6 5559/6 553/6 203/6 
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 اجتماعی -یشاخص روان یبضر یشکه افزا دهد یمنشان  ییناست. مقدار تب 555/6 یینتع یبضر ،3جدول  در

 در که است 939/933 شده محاسبه Fمقدار  ،3. در جدول گذارد یم یرتأث یشهر یسرزندگ یزانم یشدرصد بر افزا 555/6

 .کند یم ییدرا تأ متغیر دو بودن دار معنی( = 666/6sig) درصد 15/6 سطح

شهريسرزندگیمیزانواجتماعی-روانیشاخصمیانیخطیونورگرسیانسواریلتحل.1جدول

داريامعنسطحFکمیتمربعا میانگینيآزادةدرجمربعا مجموعتغییرا منب 
 361/32 3 293/21 رگرسیونی اثر

 929/6 263 052/21 مانده باقی 666/6 939/933
  262 633/31 کل

 

 به توجه با. کرداستفاده  Beta یراز مقاد باید رگرسیونة معادل یشگوییمستقل در پ متغیرهای تأثیر و یتاهم ةدربار

با استفاده از آن قضاوت کرد. باالبودن  متغیرها نسبی تأثیرة دربار توان یمپس  ؛است شده استاندارد بتا مقادیر اینکه

 دهد یم نشان Betaمقدار  2جدول . در دهد یموابسته نشان  متغیر پیشگویی در را آن تأثیر و نسبی اهمیت Beta یبضر

 به هبا توج یسرزندگ یها شاخص یارمع انحراف اجتماعی، -روانی شاخص معیار انحراف در متغیر واحد یک ازای که به

 اساس براین. کند می یداپ ییرتغ 201/6 و 213/6 اندازه به یفرهنگ یها گروه فعالیت و کودکان شادی و تفریح های مؤلفه

 یسرزندگ یها شاخص یزانرا بر م یرتأث ینباالتر 201/6 یبا مقدار بتا یفرهنگ یها گروه فعالیت یرگفت متغ توان یم

 213/6 یبا مقدار بتا یزتبر یالبس محله در کودکان شادی و تفریحة مؤلف به یزن یرتأث ینکمتر و اردمورد مطالعه د یشهر

 .استمربوط 

یونیواردبرمدلرگرسیرهايمتغيهاآماره.9جدول

متغیرنام
ضرایبغیراستانداردضرایب

استانداردشده
Tداريامعنسطح

بتاخطايبتا
 666/6 006/90  631/6 232/9 مبدأ از عرض

 666/6 931/1 213/6 639/6 913/6 کودکان شادی و تفریح
 یها گروه فعالیت

 یفرهنگ
331/6 630/6 201/6 336/96 666/6 

تبریزسیالبةمحلآندريهاشاخصبنديرتبهوشهريسرزندگیارزیابی

 2 یزقوشخانه و ن یالبس ةمحل ناساکن میان یشهر یسرزندگ یها شاخص اهمیت که سنجش پژوهشبا توجه به هدف 

 طیف براساس که ناساکن یها پاسخبه  توجه با فضایی -کالبدی و خدماتی -رفاهی تسهیالت اجتماعی، -روانی یاسمق

 بندی رتبه و ارزیابی یبرا یدمناز آزمون فر درحقیقت. شد ارزیابی یدمنآزمون فر توسط، اند شده بندی طبقه لیکرت

 ارائه یرهاو انحراف استاندارد متغ یانگینم یبعد های ل واستفاده شد. در جد یزتبر یالبس ةدر محل یسرزندگ یها شاخص

 یانگین،م باالترین دهد یمنشان  یشهر یسرزندگ یها شاخص یانگینم ةمقایس. است 5-9 یانگینم ةدامن. است شده

 فضاییمربوط  -کالبدیشاخص  به(، 33/3) یانگینم ترین یینپاو  است اجتماعی -روانیبه شاخص  متعلق(، 363/3)

 و داردتعلق  اجتماعی -روانی(، به شاخص 22/3)رتبه،  یانگینم باالترین دهد یمنشان  ها رتبه یانگینم ةیساست. مقا
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 ینتر مهمساکنان شاخص مذکور بوده است. بعد از شاخص فوق،  یتشاخص در جلب رضا ینتر مهمکه  معناست بدین

جدول  ینا .(21/9) فضایی -یکالبد (،93/3) خدماتی -رفاهی تسهیالت: هستند رو به رو ترتیب به یگرد یها شاخص

 دارد قرار 65/6 کمتر از یاست که در سطح خطا 033/936 آمده تدس هب کای مجذور مقدار. است آماری داری امعن یانگرب

(65/6>P ). متفاوت  یو سرزندگ پذیری زیستبارة در شده مطرح یها شاخص یتکه اهم دهد مینشان  یدمنفر آزمون

 بندی رتبه به 99و در جدول  یدمنآزمون فر یجبه نتا 96جدول  در(. 033/936= کا مجذور ،= 65/6P<، 3d f) .بوده است

 اشاره شده است. ها شاخص

 یدمنآمارآزمونفر.11جدول

265 N 
033/936 Chi-Square 

3 D f 

666/6 Asymp. Sig 

 هاشاخصبنديرتبه.11جدول

هاشاخص  هارتبهمیانگین

 22/3 اجتماعی -روانی

 93/3 خدماتی و رفاهی تسهیالت
 21/9 فضایی - کالبدی

 

 معناداری سطح میزان که کنیم حاصل اطمینان نتایج داربودنامعن از توانیم می زمانی والیس کروسکال آزمون در

 فضایی -کالبدی و خدماتی -رفاهی تسهیالت اجتماعی، -روانی های مؤلفه sig میزان .باشد 65/6 از کمتر متغیرها

 معناداری سطوح میزان ؛ زیرااست نتایج بودنندارامعن بیانگر ،93 جدول .است 323/6 و 910/6 ،223/6 ترتیب به

 .است 65/6 از بیشتر مذکور، های شاخص

تبریزسیالبةمحلوالیسکروسکالآزمونةآمارنتایج.12جدول

فضایی-کالبديخدماتیورفاهیتسهیال اجتماعی-روانیآماره
 923/2 035/2 033/3 اسکوئر مقدار
 2 2 2 آزادی ةدرج
 323/6 910/6 223/6 معناداری سطح

گیرينتیجه
موارد  یابیاست. ارز یجوامع امروز یها دغدغه ینتر مهمسنجش آنان از  یو پارامترها یشهر پذیری زیستو  سرزندگی

 و شناختی جامعه مخرب آثار کاهش همچنینو  تبعیض و ها ینابرابررفع  برای یررسمیغ یها سکونتگاهفوق در قالب 

 نجشس هدف با حاضر پژوهش. است یشهر ریزان برنامه بیشتر یدمورد تأک یارهدف بس ةجامع در شناختی روان

 یفیتوص های یلتحل یجنتا از آنچه. است شدهساکنان انجام  یدگاهاز د یزتبر سیالبة محل یشهر یسرزندگ یها شاخص

بوده است و  یکلو س ییمدنظر، در حد ابتدا یآمار ةجامعة نمون یالتسطح تحص یانگینکه م ودب این شد،مشاهده 
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 مشغول افراد بیشتر اشتغال، لحاظ بهو  اند شده یآموزش عال یالتاز تسه گیری بهره به موفق کمتری افراد تعداد فانهمتأس

 مجرد دیگر نیمی و متأهل اهالی از نیمی حدود تأهل، وضعیت جهت از و بودند آزاد مشاغل و کارگری مانند هایی فعالیت

 یمهم سرزندگ یها شاخص عنوان به فضایی -کالبدی و خدماتی -رفاهی تسهیالت اجتماعی، -روانی شاخص سه. بودند

 شهری سرزندگی میزان سطح افزایشو  ییراتدرصد از تغ 5559/6نشان داد که  یین. مقدار تبندشد گرفته کار به یشهر

 یرساکنان شهر تأث اجتماعی -روانی شاخص از( فضایی -کالبدی و خدماتی -رفاهی تسهیالت اجتماعی، -روانی ابعاد)در 

 یها شاخص یزانرا بر م یرتأث ینباالتر 201/6 یبا مقدار بتا یفرهنگ یها گروه فعالیت متغیر اساس اینرب .پذیرد یم

با  اجتماعی -روانی بعد که بود آن از حاکی شهری سرزندگی های مؤلفه سنجش نتایج. شد مطالعه یشهر یسرزندگ

 و مدو ةرتب در( 93/3) خدماتی و رفاهی تسهیالت بعد ترتیب به آن از پس و را داشته استرتبه  بیشترین 22/3 یانگینم

 یجاز آن است که نتا حاکینیز آزمون کروسکال  یجنتا .دندار قرار مسو ةرتب در( 21/9) یفضای -کالبدی بعد درنهایت

 کهچرا ؛نیستند دارامعن «فضایی -کالبدی» و «خدماتی -رفاهی تسهیالت» ،«اجتماعی -یروان»با سه شاخص  مرتبط

 و نژاد حاتمی پژوهش با حاضر پژوهش نتایج. است 65/6نرمال  یزاناز م یشترمذکور ب یها شاخص دارینامع سطح میزان

 مشابه است یسرزندگ یها شاخص یتاز وضع یررسمیغ یها سکونتگاهساکنان  نداشتن رضایت( به لحاظ 9210) همکاران

 همکاران و پوراحمد پژوهش در اام ،است گرفته قرار اولة رتبدر  یتدر هر دو پژوهش به لحاظ اهم یو شاخص اجتماع

 آن از حاکی( 9210) فرجی پژوهش نتایج. داردشهروندان  یترضا یزانم بررا  یرتأث بیشترین ی( شاخص کالبد9210)

 ینو کمتر است یشهر بجنورد از شاخص کالبد یررسمیغ یها سکونتگاهساکنان  رضایتمندی میزان باالترین که است

 .است یمربوط به شاخص اجتماع یترضا یزانم

شده ارائه  یزقوشخانه تبر سیالبة محلدر  پذیری زیست یطشرا بهبود برای یرز هاییشنهادپ ،پژوهش یجبه نتا توجه با

 :است

 ها شهرداری دولت و یها کمکاز  ناساکن مندی بهره دیگر عبارت به و اشتغال اوضاع بهبود برای ییراهکارها ةارائ -

 غیره و خانگی مشاغل صاحبان به اشتغالیخود یها وام عنوان با ییها وام یو اعطا وکارها کسب بهبود برای

« کودک پارک»با عنوان  ییها پارک شود، می ادپیشنه کودکان سرگرمی و بازی برای امکانات و فضا بهبود برای -

 :باشند داشتهرا  یرضوابط ز که شوداحداث 

 ها پارکدر  یباز یلو وسا نقاشی با کودکان خالقیت حس اقناع برای ییفضاها نظرگرفتندر -

 یها کالس عنوان با ها پارکدر  یو نوآور یزیکیف های جذابیت سازی برونی برای ییفضاها نظرگرفتندر -

 محور آموزش

 بخشد یم یاست که به کودکان احساس نشاط مضاعف یاز جمله موارد ها پارکبه کاربرد اختالف سطوح در  هتوج -

 .مهم است یاربس ینهزم ینمحصور شده در ا یرغ یفضاها یو طراح

به  دیبا یطو مح یباز یلوسا یدر طراح ؛کودک یها پارک یطیمح های یکگرافدر  یقدق یبه ارگونوم هتوج -

 .کرد هآنان توج یکودکان، حواس مختلف و استحکام بدن یزیککودکان، ف اندام تناسباز جمله  هایی فهمؤل

 کودک بازی های دستگاه جایگزینی چگونگی و مرتبط سبز فضای آرایش قالب در محیط به بخشی نظم -
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 بازی محیط در رهایی حس القای در کودک تحریک و تهییج و شلوغ و مورد بی فضاهای از نکردن استفاده -

 .او روانی نیازهای نظرگرفتنرد و کودک یها خواسته با متناسب بازی، وسایل نوع طراحی -

تناسب و  یجاددر ا یمورد نظر و سع ةمحل شهری مبلمان در شده گرفته کار به یرنگ یها المانبه  یشترب هتوج -

 غیره و ها جدول برق، چراغ تیرهای های آمیزی در رنگ یهارمون

 یطدر بهبود شرا یرتأث مستقیمشکلی  بهکه  یمکان تعلق احساس تقویت و ایجاد برای ناساکنمیان  سازی فرهنگ -

و  یادبودهامثال احداث  ؛ برایدارد همراه را به پذیری زیستاز  یحداکثر یترضا آن دنبال افراد و به یو روان یروح

به عناصر و  هتوج مورد سکونتشان. ةمنطق غیره و یخیتار ی،فرهنگ های یشهرساکنان با  ییبا هدف آشنا ییها مکان

 .شد خواهدمنجر ساکنان  علقت حس افزایش به یز،تبر سیالب ةمحل در شهری بخش یتهو یها المان

 مشارکت حس ایجاد و افزایی هم برای ها یشهردارگوناگون از جانب  یها مناسبتو جلسات به  ها مراسم یبرگزار -

 ؛ها آن شکوفایی و هجوانان و نوجوانان محل یاستعدادها جذب برای ییها برنامه درنظرگرفتن همچنین و شهروندان میان

 شهری( گرایی یب)تخر وندالیسم مانند هایی یدهپد بروز سبب مسئوالن یاز سو ییها برنامه ینچن نکردنتمهید کهچرا

 است. یامروز ةجامع اجتماعی فشارهای از ناشی که شد خواهد

 بهبود به بلندمدت در و نیست یکه مقطع یشهر ةیکپارچ مدیریت بر مبتنی سیاستی تدوین راستای در اندیشی هم -

 .شود میمنجر  غیره و محیطی زیست اقتصادی، اجتماعی، ابعاد تمام در وضعیت

 بر اجتماعی -روانی لحاظ به را تأثیر بیشترین که است هایی مؤلفه هجملکه از  یفرهنگ های فعالیت تقویتبرای  -

 .بگیرد صورت سراها فرهنگ و کوچک یها کتابخانه ایجاد مانند یبهتر است اقدامات ،گذارد یم یزتبر یالبس ةمحل شهروندان

 .یابد افزایش فرهنگی و آموزشیة سران یز،تبر سیالبة محلة محدوداست در  الزم -

 مصالح و مواد. شود بازنگری جدی طور به دبای ،شود می استفاده یزتبر یالبس ةمحل ةابنی در که مصالحی و موادبارة در -

 قرار دارند. یبو تخر یرانیدر معرض و دائماً و منطبق نیست یاستاندارد حداقل با عنوان چیه به ها ساختمان در شده گرفته کار به

هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ  است، شده گرفته درنظر توان کم و سالخورده افراد استراحت برایکه  هایی یمنگاهنش -

 :گیردبمدنظر قرار  ها یمکتن ةیدر تعب یرز یاستاندارها شود می یشنهادقرار دارند. پ نامطلوبی وضع در زیبایی و راحتی یفیت،ک

 .است نفری سه ظرفیت با متناسب که شود گرفته درنظر متر یسانت 956حداقل  ها یمکتنطول  -

باشد تا در  یکالکترواستات یا کوره رنگ ،شود یمگرفته  نظردر ها یمکتن پوشش برایکه  رنگیشود  پیشنهاد می -

 .باشد داشته باالیی مقاومت و نرود بین از زود طبیعی مخرب عوامل سایر و رطوبت آفتاب، برابر نور

 یهته یزتبر یالبس ةمحل فروشان دست ساماندهی برایرا  ییها مکان یمشاغل شهر یسامانده و ها میدانسازمان  -

را از  شده داده زمین بهای اجاره ماهیانه یشهردار صنوف مختلف، یبرا ییها مکان ینتأم یکه در ازا شود می یشنهادکند. پ

 یتحما برخوردار باشد تا از مشاغل کم یجکمتر از عرف را دبای  نهیهزاین که  دشو  یم یدتأک اما کند، دریافتفروشندگان 

 .شود

 تبع بهو  شود یممنجر  پذیری اجتماع بهکه  یجمع یعموم یبه فضاها استفاده یب و کهومتر شده،رها یفضاها یلتبد -

 را همراه خود دارد. یانواع معضالت شهر یلآن تقل
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مناب 
 دانشگاه علم و صنعت ایران. :تهران ،مصطفی بهزادفر ةترجم، دهپاسخ هایمحیط(. 9233) ین ای بنتلی،

موردی:  ةمطالعهای غیررسمی ) سنجش کیفیت زندگی در سکونتگاه(. »9210)پوراحمد، احمد، عمو، ابراهیم، حاجیان، محمد، رئوفی، اصغر 

 .33-9، صص 3 ةشمار سال چهارم، ،یشهرپژوهشی جغرافیای اجتماعی -علمی ةفصلنام، دو«آباد تهران( اسالم ةمحل
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