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چکیده
کیفیت زندگی مفهومی عام است که در چارچوب تعریف علمی و در قلمرو وظایف ،اختیارات و تکالیف مدیریت شهری
متضمن عناصر ،اجزا و شاخصهای مهمی است که تنزل و ارتقای آنها همچنین بهره مندی یا فقدان هر یک سطح کیفیت زندگی
تهای برنامهریزی شده در شهر یکی از وظایف برنامه ریزان و
را مشخص می نماید .در این میان بررسی کیفیت زندگی ساکنان باف 
تهای برنامهریزی شده شهر زنجان با نمونه
مدیران شهری است .آنچه این پژوهش در پی آن است ارزیابی کیفیت زندگی در باف 
موردی شهرک کارمندان است .روش تحقیق در این از نوع توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است .شیوه گردآوری اطالعات به روش
میدانی در قالب پرسش نامه بوده است ،که در آن  143خانوار بصورت سیستماتیک به عنوان نمونه انتخاب شده اند .دادههای

حاصل در نرم افزار  Spssمورد تجزیه تحلیل قرار گرفته و جهت دستیابی درجه و اختالف کیفیت زندگی در محله برنامهریزی
یگیرند .نتایج مطالعات نشان داد که او ًالًال محله کارمندان در وضعیت
شده با استفاده از مدل  Topsisو  AHPمورد سنجش قرار م 

صهای اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی ،اقتصادی ،کالبدی و زیست محیطی علیرغم نارضایتی قرار گرفته و
مطلوبی از لحاظ شاخ 
صها وجود ندارد .ثانیًاًا بین شاخصهای کیفیت زندگی در این محله رابطه متقابل و معناداری حاکم
اختالف چشمگیری بین شاخ 
است.

تهای برنامهریزی شده ،نواحی شهری ،محله کارمندان ،شهر زنجان
واژگان کلیدی :کیفیت زندگی ،باف 

صهای کیفیت زندگی در محالت اسکان غیررسمی و برنامه ریزی شده (نمونه موردی  :شهر زنجان  :محالت
 -1مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه ی« مطالعه تطبیقی شاخ 
اسالم آباد و کارمندان) می باشد که توسط نگارندگان تهیه شده است.

 -2سعید نجفی (نویسنده مسئول) SaeedNajafy87@yahoo. com
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 - 1مقدمه و طرح مسئله
از اوایل قرون گذشته ،دولتها و سایر ارگانها گزارشهای منظمی به نام گزارشات اجتماعی منتشر میکردند .این
لهایی از روند مسائل اجتماعی مانند میزان مصرف ،درآمد ،آموزش ،مسکن و
گزارشها شامل آمار و تحلی 
عآوری و سازماندهی چنین
یدادند .سعی و تالش برای جم 
تهای پزشکی و سایر موارد دیگر را نشان م 
مراقب 
عآوری چنین دادههایی از عدم رضایت از
اطالعات سیستماتیک با دهه ی  1960مقارن شده بود .مشوق بخشی از جم 
تهای درک رفاه اجتماعی بدست آمده بود .چندین دالیل برای چنین عدم
شاخصهای اقتصادی و با محدودی 
صهای اقتصادی اغلب سطح کالن را نشان میدهند حتی اگر برای برنامه
رضایتی وجود داشته است اول اینکه شاخ 
لهای روند اجتماعی مفید باشند .دوم اینکه آگاهی و درک رفاه اقتصادی برای توصیف و
ریز ی سطح کالن و تحلی 
ارزیابی کامل از شرایط زندگی افراد کافی نیست و سوم اینکه به خاطر حس باالی موفقیت شاخصهای اقتصادی،
صهای
ارجحیت باالی اقتصادی کّمّمی به قیمت سایر اهداف اجتماعی است .عمومًاًا برای طرفداران نهضت شاخ 
اجتماعی هر تکه ای از دادههای آماری میتواند به عنوان نماینده ای برای رفاه باشد .یک شاخص اجتماعی میتواند
برای ارزیابی از اینکه چطور زندگی خوب برای افراد در یک جامعه حاصل میشود مفید باشد .این جنبش یک تغییر
در توجه عمومی از وضعیت اجتماعی جامعه بجای پدیدههای اقتصادی است .رهبر اولیه جنبش شاخصهای
یگوید:
اجتماعی ( )Gross 1966م 
آمار اقتصادی به عنوان یک کل تاکید بر ارزش پولی کاالها و خدمات دارد .با انجام این کار تمایل به تبعیض علیه
بهای ملی
مقادیر غیر پولی و خدمات عمومی بیشتر میشود .از آنجا که ارقام سالمت و امید به زندگی در حسا 
یشوند ،پیشرفت در این مناطق چه در اهداف تنظیم شده و چه در ارزیابی عملکرد به طور جدی
نادیده گرفته م 

یشوند .این تغییر با بحث درسیاستهای ایاالت متحده برای "جامعه بزرگ" همزمان شد .و تمایل
نادیده گرفته م 
شهای اجتماعی منظم در سطوح مختلف ملی ،ایالتی و شهر ایجاد کرد.
فزاینده ای در دولتها برای تولید گزار 
صهای اجتماعی ممکن است با رفاه کل جامعه یا حتی با رفاه افرادی که در جوامع مختلف زندگی
به طور کلی شاخ 
صها ممکن است با رفاه گروه خاص درون جامعه همبستگی
یکنند همبستگی داشته باشند .همچنین این شاخ 
م
صهای اقتصادی با شاخصهای اجتماعی میتواند یک تصویر جامعی از رفاه افراد و
داشته باشند .پس ترکیب شاخ 
جامعه ارائه دهد .پژوه 
شهای شاخصهای اجتماعی در دهه ی  70 91از بلوسوم  blossomشروع شد .اما توافقات
شهای پژوهش آن وجود دارد .به زودی در زمینههای مختلف با رویکردهای نظری،
اندکی در مورد اهداف و رو 
عآوری دادهها
روش شناسی و اهداف مختلف گسترش یافت .معیار رایج برای تعریف مسئله ،انتخاب موضوع و جم 
وجود ندارد .از اینرو جنبش شاخصهای اجتماعی متعاقبًاًا در نواحی دیگر رایج شد .یکی از عرصههای جدیدی که
از این زمینه ظاهر شد مفهوم کیفیت زندگی است .در پدیدار شدن این عرصه دو عامل نقش کلیدی بازی میکردند.
اول نگرانی مسائل ذهنی از پژوهش شاخ 
صهای اجتماعی و دیگری روش شناسی آن (,2005 ,pp 561- 562
 .)Greg. Bognarمفهوم کیفیت زندگی از اواخر قرن بیستم مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته است ،اما

تهای برنامهریزی شده371 ...
ارزیابی کیفیت زندگی در باف 

یتوان تا اواسط قرن بیستم پی گرفت (نوغانی و همکاران ، 1387 ،ص.)121
ریشههای آن را در جامعه شناسی م 
یگردد .دیوید اسمیت اولین جغرافی دانی بود
توجه به کیفیت زندگی و مفاهیم مربوط به آن به اواخر دهه  1960برم 
که درباره ی کیفیت زندگی ،رفاه و عدالت اجتماعی در جغرافیا صحبت کرد (اسمیت ، 1381 ،ص  .) 160توجه به
کیفیت زندگی در جغرافیا که توسط جغرافی دانانی نظیر اسمیت وهاروی وارد این علم گردیدهاند ،طی سالهای
یو کلته، 385 1،ص .)5این مفهوم که در ابتدا به رعایت حداقل استانداردهای
اخیر اهمیت زیادی یافته است (جاجرم 
ممکن جهت زندگی و در واقع حق داشتن زندگی معطوف بود ،با گذشت زمان ،پیشرفت تکنولوژی ،باال رفتن
معلومات و تحصیالت اجتماعی ،مباحث مربوط به اصالت فرد و باال رفتن سطح توقعات و خواستههای فردی و
اجتماعی شامل دایره تمامی انسانها و تمامی تمایالت بشر برای داشتن حداکثر آسایش در زندگی گردید (امینی،
 ، 385 1ص .)3امروزه برنامه ریزان توسعه شهری کیفیت زندگی را به عنوان یک سرفصل مهم در تدوین
استراتژیهای مربوط مدنظر دارند .هدف نهایی اقدامات عمرانی ،خدمات عمومی و زیرساختی را ارتقای
یکنند .نقاط شهری با توجه به این که انبوهی از جمعیت را در خود جای داده
استانداردهای کیفیت زندگی تعریف م 
یها اهمیت زیادی دارد .در این راستا توجه به حفظ حقوق کیفت زندگی از وظایف برنامه
است در فرآیند برنامهریز 
تهای فضایی و برخوردهای نگرشی در سیستم فضایی شهر باعث شکل
ریزان و متولیان مدیریت شهری است .تفاو 
تهای برنامهریزی شده
تهای برنامهریزی شده) و غیربرخوردار میشود .باف 
گیری سکونتگاههای برخوردار (باف 
تهایی هستند که دارای اصول برنامهریزی و طرح از قبل اندیشه شده بوده و ساختار فضایی
( )Urban Plannedباف 
هدفمند و برنامهریزی شده دارند .محله کارمندان به عنوان محله برنامهریزی شده در شمال شهر زنجان قرار گرفته
است .برخورداری از سطح باالی کیفیت زندگی در این محله به عنوان یک محله ی برنامهریزی شده شهر زنجان
محققین را برآن داشت تا ارزیابی از کیفیت عینی و ذهنی زندگی ساکنین این محله داشته باشند .بنابراین سئواالت
یتوان به صورت زیر مطرح کرد.
پژوهش را م 
 - 2سواالت پژوهش
 - 1شاخصهای کیفیت زندگی در محله کارمندان به عنوان محله برنامهریزی شده چگونه است؟
 -2آیا بین شاخصهای کیفیت زندگی در محله کارمندان رابطه ی معناداری وجود دارد؟
 - 3اهداف پژوهش

صهای کیفیت زندگی در کارمندان به عنوان محله برنامهریزی شده در شهر زنجان
 – 1بررسی و سنجش شاخ 
تهای شاخصهای کیفیت زندگی در محله کارمندان
– 2شناسایی اولوی 

یهای اجتماعی  -فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی و زیست محیطی محله کارمندان
– 3مطالعه ویژگ 
 – 4ارائه راهکارهای بهبود کیفیت زندگی محله کارمندان شهر زنجان

 - 4فرضیات پژوهش

یرسد محله کارمندان در وضعیت مطلوبی از شاخصهای کیفیت زندگی قرار داشته و اختالف
 – 1به نظر م 
چشمگیری در میان شاخصها وجود نداشته باشد.
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صهای کیفیت زندگی در محله کارمندان وجود دارد.
یرسد رابطه معناداری بین شاخ 
 – 2به نظر م 
 – 5سوابق پژوهش
یگردد .این به معنای آن نیست
توجه دانش جغرافیا به کیفیت زندگی و مفاهیم مربوط به آن به اواخر دهه ی  1960برم 
که جغرافیای انسانی پیش از آن نسبت به کیفیت زندگی بطور کامل بی اعتنا بوده است .بلکه صرفًاًا منظور آن است که دل
یهای جمعیتی بر هرگونه توجه به مصرف در مفهوم
مشغولی سنتی جغرافیا به مفاهیمی چون منابع طبیعی ،تولید و ویژگ 
وسیع کلمه مسلط بوده است .دیوید اسمیت اولین جغرافیدانی بود که درباره ی کیفیت زندگی ،رفاه و عدالت اجتماعی
صهای اجتماعی
در جغرافیا صحبت کرد .این جغرافیدان برای بررسی کیفیت زندگی ،رفاه و عدالت اجتماعی از شاخ 
یکند که برای سنجش مورد اول از پرسشنامه و برای مورد دوم از مشاهده و آمار
ذهنی و مقایسه ی عینی استفاده م 
یگردد .شاخصهای مورد تاکید اسمیت را بهداشت ،مسکن ،خدمات عمومی ،شادمانی خانوادگی ،تعلیم و
استفاده م 
تهای اشتغال ،حقوق و مزد ،خوراک ،حق رأی ،امید به زندگی ،مصرف سرانهی پروتئین حیوانی ،درصد
تربیت ،فرص 
یدهند (اسمیت، 1381 ،صص  .) 160 - 169در دهه
ثبت نام در مدارس ،تعداد متوسط تلفن و روزنامه و نظایر آن تشکیل م 
ی  70دیویدهاروی نیز با انتشار  4مقاله به این مقوالت پرداخت .خوراک ،مسکن ،خدمات بهداشتی ،تحصیالت ،خدمات
اجتماعی و خدمات مربوط به محیط زیست ،کاالهای مصرفی ،تاسیسات تفریحی ،دلپذیری محله و وسایل حمل و نقل نه
مقوله از نیازهای انسانی است که به زعم هاروی انسانها به حداقلی از آن نیاز دارند .دومین نکته ی مورد تاکیدهاروی
یگذارد .در واقع میتوان با پی ریزی
یباشد .تحصیص منابع به یک منطقه بر مناطق دیگر اثر م 
کمک به مصالح عمومیم 
صهای فعلی
یک سیستم فضایی جدید ضرایب فعلی فزایندگی منطقهای را از نو سازمان داد یا با تاثیر گذاری بر تخصی 
اثرات نامناسب قبلی را تعدیل نمود .به زعمهاروی تخصیص منابع بیشتر به یک منطقه در زمانی که با هدف فایق آمدن
بر مشکالت محیطی باشد ،قابل قبول است (هاروی ، 1376 ،صص .) 49 - 77هاروی در کتاب عدالت ،طبیعت و جغرافیای
نابرابری (  ) 1996به عواملی نظیر درآمد ،فضای مختلف زندگی ،نژاد و نظایر آن و اثرات آنها بر مسمومیت ،کم خونی،
شهای شماعی و
یپردازد ( .)Harvey, 1996,p 394در زمینه کیفیت زندگی میتوان به پژوه 
مراقبت بهداشتی و ...م 

صهای کیفیت زندگی در سطح محالت شهر بابلسر " ،قالیباف محمد باقر و
همکاران (  ") 1391تحلیل نابرابری شاخ 

همکاران (  ") 1390ارزیابی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی :محله یافت آباد)" ،غالمی ،سعید (  ) 1390پایانامه ای با
صهای کالبدی فرمال اجتماعی کیفیت زندگی در محالت شهر زنجان (نمونه موردی،
عنوان "سنجش تطبیقی شاخ 

محالت ،کوی فاطمیه (اسکان غیررسمی) ،محله حسینیه (بافت فرسوده) و کوی قائم (بافت جدید))" ،خادم الحسینی و
همکاران ( ") 1389سنجش کیفیت ذهنی در نواحی شهری (مطالعه موردی :شهر نورآباد استان لرستان) " ،زیاری و

همکاران (  ") 1389تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در نواحی شهری ایران" اشاره کرد.

 – 6چارچوب نظری پژوهش
 - 6 – 1مفهوم کیفیت زندگی
کیفیت زندگی یک مفهوم پیچیده ،چند بعدی ،نسبی متاثر از زمان و مکان و ارزشهای فردی و اجتماعی است که
یشود .برای مثال لیو ( )1976کیفیت زندگی را عنوانی جدید
با اهداف متفاوتی در تحقیقات مختلف به کار برده م 

تهای برنامهریزی شده571 ...
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برای مفهوم قدیمی بهزیستی مادی و روانی مردم در محیط زندگی خود توصیف کرده است ،فوو ( )2000کیفیت
یکند .بولینگ و ویندرسون ( )2001کیفیت
زندگی را به عنوان رضایت همه جانبه ی افراد از زندگی تعریف م 
زندگی را در اصطالح یک شیء گمشده یا فقدان یک چیز نسبت به چیز دیگر تعریف م 
یکند .کاستانزا ()2007
کیفیت زندگی را به عنوان میزان تامین نیازهای مورد نیاز انسان و در ارتباط با ادراک مردم از رفاه ذهنی تعریف
م
یکند .از سوی دیگر سنالیر ( )2009کیفیت زندگی را به عنوان ارتباط بین ادراک مردم ،و تجربه ی آنها در
یکند .اخیرًاًا تعریفی که از کیفیت زندگی به وسیله ی پرل ( )2011ارائه
یکنند ،تعریف م 
فضایی که در آن زندگی م 
یتوان در تعاریف مکاتب
یکند .پس م 
یهای عینی و ذهنی از زندگی تعریف م 
شده است؛ که آن را اندازهگیری ویژگ 
مختلف از کیفیت زندگی واژههایی مانند احساس عمومی خوشبختی ،حس مثبت از روابط اجتماعی و فرصتهای
بروز توانای 
یهای فردی را مشاهده کرد ( .)Tesfazghi ,2009 ,McCrea ،alet ،2006جدول  1تعاریف کیفیت
زندگی از دیدگاه محققان ارائه شده است.
جدول  :1مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه محققان مختلف
تعریف کیفیت زندگی

محقق
(Liu (1976
(Pacion (1990
David felcs & perry
1995
(Foo (2000
(Bowling & Windsor (2001
(Church (2004
)Mac Groger (1998

عنوانی جدید برای مفهوم قدیمی بهزیستی مادی و روانی مردم در محیط زندگی خود
یکنند ،مثل آلودگی و کیفیت مسکن و همچنین به برخی صفات و
به طور کلی به وضعیت محیطی که مردم در آن زندگی م 
یهای خود مردم مثل سالمت و دسترسی اشاره دارد.
ویژگ 
یکند.
ترکیبی از شرایط زندگی و رضایت براساس مقیاس اهمیت تعریف م 
رضایت همه جانبه ی افراد از زندگی
شیء گمشده یا فقدان یک چیز نسبت به چیز دیگر
یکند.
معیاری از توانایی افراد برای اقدامات فیزیکی ،عاطفی و اجتماعی درون محیط شان در یک سطح با انتظاراتشان تعریف م 
میزان برخورداری فرد ،البته نه فقط برخورداری از چیزهایی که بدست آورده بلکه از تمام گزینههایی که فرصت انتخاب آنها را دارد.
به بیان دیگر ،کیفیت زندگی به آزادی برای رسیدن و نرسیدن به موفقیت و آگاهی از فرصتهایی واقعی وابسته است که فرد در

)Pal (2005

مقایسه با دیگران در اختیار دارد.
یباشد.
کیفیت زندگی معیاری برای سنجش میزان برآورده شدن نیازهای روحی روانی و مادی افراد جامعه م 

(alet ،Costanza (2007

تامین نیازهای عینی انسان در ارتباط با ادراک مردم از رفاه ذهنی

(alet ،Costanza (2007

ارزیابی تجربیات همه جانبه از زندگی بشر

(Senlier et. Al (2009

یکنند.
ارتباط بین ادراک مردم ،و تجربه ی آنها در فضایی که در آن زندگی م 

(Higgins &Campanera (2011
(Pearl et. al (2011

یتوان با آن برخورد کرد را بیان کند.
تهایی که م 
تهای زندگی فردی یا جمعی و اولوی 
وضعیت خاص که در آن اولوی 
یهای عینی و ذهنی از زندگی
اندازهگیری ویژگ 
یتوان از
یهای فردی از واژههایی است که م 
احساس عمومی خوشبختی ،حس مثبت از روابط اجتماعی و فرصتهای بروز توانای 
تعاریف کیفیت زندگی از نظر مکاتب مختلف برداشت کرد (.)Tesfazghi ,2009 ,McCrea ،alet ،2006

منبع :یافتههای پژوهش393 1 ،

 - 6 – 2نظریه واحدهای همسایگی (خودیار – خودگردان)
در دوران پس از انقالب صنعتی و انباشته شدن شهرها از جمعیت شاغل در بخش صنعتی نظرهای متفاوتی در رابطه
یهای درونی آنها قوت گرفت .در مطالعه ی مقدماتی گزارش منتشر شده به وسیله ی
با توسعه ی شهرها و ویژگ 
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یهای اطراف آن که در سالهای  1929 – 1926انجام گرفت کلرانس پری
کمیتهی طرح منطقهای نیویورک و محط 

1

نظریه واحد خودیار 2خود را مطرح ساخت که دارای شش ویژگی به شرح ذیل بود:

تهای مسکونی بگذرد .چنین خیابانهایی بهتر
 – 1شبکههای اصلی و شبکه راههای پر رفت و آمد نباید از میان باف 
است در محیط اطراف واحدهای مسکونی به وجود آید.
 – 2شبکه ی راههای داخلی بهتر است به صورت کوچههای بن بست با وظایف سبکی که به طور عمومی آرامش
محله را برهم نریزد ،طراحی و ساخته شود .این چنین راههایی باید سالمت ،آرامش و حجم کم ترافیک را به طور
متناسبی در داخل محله تامین سازد.

 – 3جمعیت محلههای مسکونی بهتر است برمبنای ضروریات و محدوده عملکرد یک مدرسه ی ابتدایی شکل گیرد.
جمعیت مبنای این نظریه در حدود  5هزار نفر است (معمو ًالًال اندازهی یک محله بر مبنای محدوده ی عملکرد یک
مدرسه ی ابتدایی حدودًاًا برابر  4-3هزار نفر است).
 – 4این واحدهای خودیار بهتر است به مرکزیت یک مدرسه ی ابتدایی که در میان فضای سبز قرار گرفته و حدود
یدهد به وجود آید.
خدمات آن را محدوده و مرزهای واحد خودیار تشکیل م 
 – 5حدود اشغال فیزیکی یک واحد خودیار تقریبًاًا  160اکر (هر ایکر برابر  4000متر مربع) بوده و حد تراکم
یشود .شکل واحد همسایگی بهتر است به نحوی باشد که یک کودک بیش
جمعیت نیز ده خانوار در هر آکر تعیین م 
از یک دوم مایل فاصله از واحد مسکونی خود تا مدرسه را به صورت پیاده نپیماید.

 – 6این واحد به وسیله ی تاسیسات خرید ،مراکز مذهبی ،یک کتابخانه و یک مرکز اجتماعی (محله ای) که بهتر
است در نزدیکترین فاصله به دبستان قرار گیرد ،سرویس دهی شود.
ینویسد :واحد همسایگی باید هم خانهها و هم محیط آنها را پوشش دهد.
پری دربارهی واحد همسایگی اینطور م 
فهای برنامهریزی شهری – تمام تسهیالت عمومی و شرایط الزم با
در حدی که وضعیت آخر آن محل – از نظر هد 
میانگین خانواده را در جهت آسایش و رشد مطلوب در جوار خانهها فراهم آورد .این تسهیالت دست کم یک
یگیرد3 .
مدرسهی ابتدایی ،مغازههای خرده فروشی ،امکانات تفریحی عمومی را دربرم 
مهمترین انگیزه پری اثبات لزوم ایجاد خدمات اساسی بود که باید در نزدیکی ساختمانهای مسکونی مستقر
یتوانستند
یشدند .از این رو عرصهی استقرار این خدمات را «همسایگی خانوادگی» نامید .این مجموعهها م 
م
واحدهای بنیادی در سلسله مراتب شهری نیز به حساب آیند .انگیزه دیگر پری از مطرح کردن واحد همسایگی،
تقویت زندگی جمعی در شهرهای صنعتی امریکا بود که به صورت تهدید آمیزی دچار ضعف شده بود .وی حتی
یتواند محرک آن نوع زندگی باشد (پاپلی یزدی ،محمد
حها منصفانه و دقیق تهیه شود م 
اعتقاد داشت که اگر طر 
حسین و همکار ، 1390 ،صص .) 88 - 87 - 86
1 - Clarence A. Perry
2 - Neighborhood unit
 -3ر .ک  :شیعه ،اسماعیل؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری ،ص . 47
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تهای ناشی از آن را خطری برای انسانها و زندگی جمعی آنها میدانست
«پری وجود اتومبیل ،مخاطرات و مزاحم 
یکرد که مسیرهای دسترسی به خدمات نباید به وسیله خیابانهای اصلی قطع شود».1
و پیشنهاد م 

هدف پری از مطرح کردن تمام اصول و موارد واحد همسایگی ،ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی شهروندان با توجه به
الگوی واحد همسایگی است .به عبارتی ایجاد خدمات اساسی مورد نیاز محله ،ایجاد مدرسه ابتدایی ،مغازههای
خرده فروشی ،امکانات تفریحی ،تقویت زندگی جمعی ،دور کردن مسیرهای سواره رو از درون محالت مسکونی
نوعی بهبود سطح کیفی زندگی شهروندان است .پس هر چند به طور واضح لغت کیفیت زندگی در نظریه پری
یتوان فهمید که آنچه هدف اصلی پری بوده بهبود کیفیت زندگی براساس الگوی
مطرح نشده اما با بررسی آن م 
طراحی مطلوب است .اما آنچه قابل ذکر است اینکه انگیزهی اصلی اندیشمندانی همچون کلرانس پری اهتمام به
یتواند مانند گذشته تحت شرایط اقتصادی –
یهای ساختی و عقالیی کردن آن بوده است .محله دیگر نم 
ویژگ 
یهای شهری نیاز برای بهبود سطح کیفیت زندگی
اجتماعی زمان خود کارکردی داشته باشد .پس باید در طراح 
شهروندان با توجه به مطالعات اقتصادی ،فرهنگی و اقلیمی هر منطقه و دقت در رفتار قشرها و جنسیتها و سنین
مختلف شناسایی شود و برنامهریزی بر مبنای آنها انجام پذیرد.
 -6–3طرح رادبرن– سازمانی عمومی
هنگامی که پری روی نظریهی واحدهای خودیار کار میکرد ،دو تن از معماران امریکایی به نامهای هنری رایت و
کلرنس اشتاین در  25کیلومتری نیویورک در ایالت نیوجرسی ،کویی مسکونی را بنا نهادند که در آنها اصولی همانند
با نظریهی پری به کار رفته بود .آنها با ساختن این شهرک توانستند نظریاتی را ارائه دهند که بعدها به نظام رادبرن
آوازه یافت .این دو ،از هواداران نظریه ابنزرهاوارد در ایجاد باغشهر بودند .این شهر برای  25هزار نفر طراحی شده
بود که نزدیک به جمعیتی است کههاوارد برای باغشهرها پیشنهاد کرده بود .لیکن شهر رادبرن برخالف ایدهی
باغشهر ،قرار نبود شهر مستقل و خودکفایی باشد ،بلکه شهر اقماری -خوابگاهی در حومه ی یک شهر بزرگ بود.
یخواندند و
کهای شهری بزرگ مسکونی است که آن را سوپر بلوک م 
اساس نظریهی این دو تن ،اندیشهی بلو 
برپایهی جدایی ترافیک پیاده و سواره بود .طرح رادبرن هنگامی ارائه شد که در مدت سی سال شمار خودروها از
صفر به میلیونها رسیده بود و شهرها وضع آشفتهای داشتند .از آنجایی که شهرهای قدیمی برای آمد و شد خودرو
تهای شهری را برهم ریخته ،مسایل ایمنی تازهای را به همراه داشت .رادبرن از
طراحی نشده بود ،خودرو نظم فعالی 
سه محله یا به گفتهی آنان ،از سه واحد همسایگی درست شده بود که هر کدام  7500تا  10000نفر جمعیت داشت
و هر واحد همسایگی به چندین سوپر بلوک تقسیم میشد .هر سوپر بلوک نیز به نوبهی خود از دو سه بلوک و هر
بلوک از حدود  20واحد مسکونی تک خانواری تشکیل شده بود .در رادبرن ساختمانهای مسکونی به گونهای
طراحی شده بود که دو در داشت ،یک در به سوی کوچههای بن بست سواره رو و یک در که به گسترهای از
یشد .جایگیری فضاهای داخلی خانهها نیز چنان بود که فضاهایی مانند آشپزخانه و
باغچههای سبز جلوی خانه باز م 
-1ر.ک :پاکزاد ،جهانشاه؛ واحد همسایگی؛ ص . 17
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سهای بهداشتی و گاراژ ،سمت کوچهی بن بست سواره و فضاهای خواب و نشیمن رو به فضای سبز قرار
سروی 
یکرد و از سوی دیگر پدر و مادرها
داشت .از سویی ،فضای سبز مکان مناسبی را برای بازی بچهها فراهم م 
یتوانستند از داخل خانه ،بازی کودکان خود را کنترل نمایند .در طرح رادبرن ،پارکها به عنوان بهترین نقطهی
م
محله ،در مرکز سوپر بلوکها در نظر گرفته شده بود .بدین ترتیب فاصلهی میان بلوکها را فضای سبزی همگانی
کها و واحدهای همسایگی (محلهها)
یپیوست .از آنجایی که سوپر بلو 
یداد که در پهنهی کل شهرک بهم م 
تشکیل م 
عهای ناهمسطح استفاده شده بود.
را سواره روها از یکدیگر جدا کرده بود ،برای ایجاد پیوستگی حرکت پیاده از تقاط 
در مرکز هر واحد همسایگی (محله) یک دبستان به گونهای واقع شده بود که بیشترین فاصلهی آن تا هر خانه،
نزدیک به نیم مایل (حدود هشتصد متر) باشد .مرکز فرهنگی اصلی برای کل شهرک ،یک دبیرستان بود که در محل
یباید از خانهها حداکثر یک مایل (حدود  1600متر) فاصله داشته
اتصال این سه واحد همسایگی قرار داشت و م 
باشد .بازارگاه ،مرکز فرهنگی و مراکز بازی کودکان و تفریحات همگانی در محل اتصال واحد همسایگی قرار داشت
و مسیرهای پیادهی داخل واحدهای همسایگی به این مراکز اتصال داشتند .بازارگاه بزرگ در حاشیهی شهرک و در
یپیوست ،قرار داشت.
نزدیکی جادهای که به نیویورک م 
متاسفانه بحران اقتصادی امریکا ،جلوی اجرای کامل این پروژه را گرفت و تنها  400دستگاه از کل این طرح ساخته

شد .این بخش کوچک– که بر روی نقشه خانههای آن سیاه شده است -هم رفته رفته در میان شبکهای از خیابانهای
بی تناسب با اصول طرح اصلی به دام افتاد .هر چند این طرح در عمل به سرانجامی دلخواه نرسید ،اما اصول مهم آن:

 – 1آمیزش ساختهها (مصنوع) و طبیعت
 – 2جدایی کامل مسیر سواره از پیاده

 – 3ایجاد سلسله مراتب فضایی در گروه بندی خانهها و مسیرهای سواره و پیاده
 – 4منطق جانمایی خدمات شهری برپایهی میزان خدماترسانی به اهالی ،سالهای زیادی در شهرسازی مورد
استفاده قرار گرفت.
نهای دور از بخش مرکزی شهرها و زمینهای آزاد شهری در نظر گرفته شده بود ،اما به
چند این نظم ،برای زمی 
خاطر توانایی در حفاظت خانههای مسکونی از آمد و شد سوارهی ساکنان و جلوگیری از ورود سواره گذری به
قلب محلهها ،در آرامسازی محلههای مسکونی درون شهر به عبارتی بهبود کیفیت زندگی شهروندان نیز کم و بیش
از آن بهرهبرداری شد (پاکزاد ،جهانشاه ، 1386 ،صص  .) 268 - 265ارتباط نزدیکی میان نظریات پری و اشتاین وجود
دارد ،اشتاین و رایت هم براساس یک الگوی مطلوب بهبود کیفیت زندگی شهروندان را مد نظر قرار دادهاند .به
یدهند که ساکنین در سطح باالیی از ابعاد عینی و ذهنی
عبارتی این نظریهها الگوهای برنامهریزی شدهای را ارائه م 
کیفیت زندگی قرار گرفته باشند .باغچههای سبز جلوی خانه ،جایگیری فضاهای داخلی مساکن ،بازارگاه ،مرکز
فرهنگی و مراکز بازی کودکان و تفریحات همگانی واحدهای همسایگی از جمله مواردی از این نظریهها هستند که
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کیفیت زندگی ساکنین را مدنظر قرار دادهاند .اما همانطور که در باال ذکر شد تغییر و تحوالت اقتصادی باعث شد این
نظریه بطور کامل اجرا نشود.
 - 7شناخت محدوده
شهر زنجان مرکز استان زنجان در شمال غربی ایران قرار دارد .این شهر بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن
در سال  ، 1390دارای جمعیتی بالغ بر  88796 3نفر بوده است .محله کارمندان در شمالیترین قسمت شهر زنجان
واقع شده است که در منطقه  ،1ناحیه  3قرار گرفته است .این محله از شمال به گاوازنگ ،از غرب به آزادگان ،از
کهای کم نظیر
جنوب به خیابان کوچمشکی و از شرق به اراضی پایین کوه ختم میشود .این محله یکی از شهر 
یشود که امروزه آپارتمان سازی و انبوهسازی در آن رواج یافته است.
شهر زنجان محسوب م 
جدول :2ویژگیهای عمومی محدودهی مورد مطالعه
جمعیت (نفر)

شاخص

مساحت (هکتار)

بعد خانوار

شهر زنجان

88796 3

6272

4. 3

محله کارمندان

2 187 1

83

2 .3

تعداد خانوار
2 39 111

منبع :بلوک آماری 1390

نقشه  :1موقعیت محله کارمندان در کشور ،استان و شهر زنجان
منبع :نقشه 1:2000 :شهرزنجان

3679
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 – 8روش شناسی تحقیق
صهای ذهنی
پژوهش حاضر از دو روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بهره گرفته است و سعی شده از دو دسته شاخ 
و عینی استفاده گردد .بدین منظور ابتدا از طریق مطالعهی کتابخانهای (کتب ،اسناد ،پایان نامه ،تصاویر ماهوارهای و
عآوری اطالعات پرداخته و سپس به مشاهده و برداشت دادههای مورد نياز پژوهش با از
اینترنت) اقدام به جم 
پرسشنامه اقدام شده است .پرسشنامه از نوع بسته و طیف لیکرت مقیاسی تشکیل شده است .حجم نمونه با استفاده
از روش کوچران در محله کارمندان  43 1عدد به دست آمد که نمونهها بصورت سیستماتیک از طریق نرم افزار Arc

 Viewتوزیع و تکمیل شدند .جهت سنجش پایایی شاخصها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن
صها
یباشد .جهت تجزیه و تحلیل شاخ 
برای محله کارمندان  73 .0بدست آمده که نشان از پایایی مناسب تحقیق م 
از مدل  Topsisو  AHPاستفاده شده و برای آزمون فرض از آزمون کای دو ( )Chi-Squareدر نرم افزار Spss

استفاده شد .در نهایت از نرم افزار  Arc Gisجهت تهیه نقشههای موضوعی برای نشان دادن برخورداری از کیفیت
زندگی در محله کارمندان استفاده شده است.
 - 9یافتهها و نتایج پژوهش
 -9 – 1آزمون فرضیهها
یرسد محله کارمندان در وضعیت مطلوبی از
با توجه به سواالت پژوهش فرضیه اول چنین بود که به نظر م 
صها وجود ندارد.
شاخصهای کیفیت زندگی قرار داشته و اختالف چشمگیری در میان شاخ 
جهت آزمون فرضیه از مدل  Topsisو وزن دهی  AHPاستفاده شد .در محله کارمندان شهر زنجان برای تحلیل
شاخصهای اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی از مولفههای (روابط همسایگی ،ارتباط همسایگان ،حضور دراجتماعات
مختلف (مسجد ،هیئتهای مذهبی و ،)...امنیت محله ،حس تعلق به محله ،میزان آگاهی از امورات محله ،مشارکت
در امور محله ،تعداد جمعیت خانوار و نحوهی گذران اوقات فراغت) ،شاخص اقتصادی (درآمد ماهیانه خانوار)،
شاخصهای کالبدی (مالکیت مسکن ،تعداد خانوار در مسکن ،ابعاد مسکن ،تعداد اتاق مسکن ،کیفیت بنا ،مصالح
نما ،تسهیالت مسکن ،امنیت تردد ،وضعیت کوچه و خیابان ،دفع زباله ،امکانات اوقات فراغت ،خدمات عمومی) و
یدهد که
تهای آلودهکننده) استفاده شد .نتایج حاصل نشان م 
شاخصهای زیست محیطی (آلودگی صوتی و فعالی 
صهای کیفیت زندگی در وضعیت مطلوبی قرار دارند ،به عبارتی بیش از  50درصد شاخصها در محله در
تمام شاخ 
صها
کیفیت بسیار خوب و عالی ،در حالی که کیفیت پایین صفر حاصل شدهاند و اختالف چشمگیری بین شاخ 
وجود ندارد (رک جداول  5 ،4 ،3و  .)6در این میان شاخص اقتصادی با  46 . 29درصد کیفیت عالی بیشترین و
زیست محیطی با نمره  93 . 20کمترین درصد را به خود اختصاص دادهاند .آنچه در محله کارمندان از لحاظ زیست
یهاست .بخصوص که در چند سال گذشته افزایش
یهای صوتی به خاطر تراکم ساز 
محیطی تاثیر گذار است آلودگ 
یدهد.
صهای کیفیت زندگی در محله کارمندان شهر زنجان را نشان م 
یافته است .جدول  7تحلیل کلی شاخ 
خروجی این تحلیلها در نقشه  2نمایش داده شده است .با این توصیف م 
یتوان گفت که فرضیه  HOیعنی وضعیت

تهای برنامهریزی شده181 ...
ارزیابی کیفیت زندگی در باف 

نامطلوب شاخصهای کیفیت زندگی و اختالف جشمگیر آنها در محله کارمندان رد و فرضیه  H1یعنی وضعیت
صهای کیفیت زندگی و عدم اختالف چشمگیر آنها در محله کارمندان شهر زنجان مورد تائید قرار
مطلوب شاخ 
گرفته و ثابت میشود.
صهای اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی محله کارمندان شهر زنجان براساس مدل Topsis
جدول  :3تحلیل شاخ 
مجموع

کیفیت خوب

کیفیت عالی

کیفیت بسیار خوب

کیفیت پایین

کیفیت متوسط

100

0

45 .2

60 . 32

16 . 42

100

0

39 .3

48 .13

62 . 42

52 . 22

100

0

98 .4

83 . 33

18 . 38

39 . 22

100

0

43 .5

99 . 30

44 . 39

41 . 24

امنیت محله

مولفهها

نام محله

97 . 22

روابط همسایگی

کارمندان

ارتباط همسایگان
حضور در اجتماعات مختلف
(مسجد ،هیئتهای مذهبی و)...

100

0

07 .5

70 .13

77 . 38

46 . 24

حس تعلق به محله

100

0

62 .4

77 . 32

92 . 39

69 . 22

میزان آگاهی از امورات محله

100

0

50 .3

13 . 35

74 . 37

45 . 23

مشارکت در امور محله

100

0

70 .4

06 . 29

13 . 42

93 . 23

تعداد جمعیت خانوار

100

0

35 .4

74 .12

80 . 38

21 . 35

نحوه گذران اوقات فراغت

منبع :یافتههای پژوهش393 1 ،
جدول  :4تحلیل شاخص اقتصادی محله کارمندان شهر زنجان براساس مدل Topsis
مجموع
100

کیفیت پایین

کیفیت متوسط

0

15 .3

کیفیت خوب

کیفیت بسیار خوب

68 . 25

کیفیت عالی
46 . 29

35 .14

مولفه

نام محله

درآمد ماهیانه خانوار

کارمندان

منبع :یافتههای پژوهش393 1 ،
صهای زیست محیطی محله کارمندان شهر زنجان براساس مدل Topsis
جدول  :5تحلیل شاخ 
مجموع

کیفیت بسیارخوب

کیفیت پایین

کیفیت متوسط

کیفیت خوب

100

0

63 .4

10 .63

42 . 39

100

0

19 .4

43 . 37

65 .63

کیفیت عالی
21 . 20
73 .12

مولفه

نام محله

صداهای آزار دهنده (آلودگی صوتی)

کارمندان

تهای آلوده کنده
ف عا ل ی 

منبع :یافتههای پژوهش393 1 ،
صهای کالبدی محله کارمندان شهر زنجان براساس مدل Topsis
جدول  :6تحلیل شاخ 
نام محله

مولفهها
مالکیت مسکن

کارمندان

کیفت

کیفیت

عالی

خوب

بسیار

کیفیت

کیفیت

کیفیت

مجموع

خوب

متوسط

پایین

(درصد)

19 .5

0

100

73 .6

0

100

09 . 30

03 .5

0

100

11 .5

0

100

27 .5

0

100

0

100

0

100
100
100

12 . 33

38 . 23

13 . 38

تعداد خانوار در مسکن

21 . 22

10 . 35

میزان رضایت از ابعاد مسکن

26 . 23

80 . 40

میزان رضایت از تعداد اتاق مسکن

27 . 24

69 . 40

93 . 29

مبران رضایت از کیفیت بنا

98 . 25

06 . 39

69 . 29

مبران رضایت از مصالح نما

48 . 26

34 . 38

24 . 30

94 .4

میزان رضایت از تسهیالت مسکن

10 . 24

28 . 39

18 . 13

82 .4

51 . 40

55 . 28

71 .5

0

32 . 26

76 .4

0

82 .5

0

100

87 .4

0

100

79 .4

0

100

06 .63

میزان رضایت از امنیت تردد

60 . 25

میزان رضایت از وضعیت کوچه و خیابان

07 . 27

85 .14

میزان رضایت از وضعیت دفع زباله

63 . 26

55 . 38

27 . 29

میزان رضایت از امکانات اوقات فراغت

15 . 29

90 . 30

53 . 35

میزان رضایت از خدمات عمومی (خدمات حمل و

33 . 27

61 . 35

90 . 32

نقل عمومی ،آموزشی ،بهداشتی و درمانی و)...

منبع :یافتههای پژوهش393 1 ،
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جدول  :7تحلیل کلی شاخصهای اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی ،کالبدی ،اقتصادی و زیست محیطی محله کارمندان شهر زنجان براساس مدل  Topsisو AHP
نام محالت
کارمندان

کیفیت عالی

مولفهها

کیفیت بسیارخوب

کیفیت خوب

کیفیت متوسط

کیفیت پایین

مجموع

وزنها

شاخص اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی

61 . 24

06 . 40

05 .13

28 .4

0

100

27 .0

شاخصهای کالبدی

45 . 25

51 . 38

21 . 13

27 .5

0

100

48 .0

شاخصهای اقتصادی

46 . 29

35 .14

68 . 25

15 .3

0

100

16 .0

شاخصهای زیست محیطی

93 . 20

03 . 38

77 .63

27 .4

0

100

90 .0
1

منبع :یافتههای پژوهش393 1 ،

صهای کیفیت زندگی محله کارمندان شهر زنجان براساس مدل Topsis
نقشه  :2رتبه بندی شاخ 
منبع :نگارندگان

صهای کیفیت زندگی در محله کارمندان وجود دارد.
یرسد رابطه معناداری بین شاخ 
آزمون فرضیه دوم :به نظر م 
صها از طریق تحلیل
جهت آزمون این فرض از آزمون کای دو ( )Chi-Squareاستفاده شده است .ابتدا شاخ 
خوشهای در سه وضعیت خوب ،متوسط و ضعیف دستهبندی شده و سپس مورد آزمون قرار گرفتند .براساس این
آزمون ارتباط معناداری در بین هر  4شاخص در محله کارمندان با سطح اطمینان  99درصد وجود دارد .با توجه به
مقدار فراوانی مشاهده شده ،مقدار باقی مانده و کای اسکور بدست آمده با تغییر شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،و
یکند .بنابراین فرض
مذهبی ،کالبدی ،اقتصادی ،زیست محیطی ساکنین محله کارمندان کیفیت زندگی آنها تغییر م 

تهای برنامهریزی شده381 ...
ارزیابی کیفیت زندگی در باف 

صهای کیفیت زندگی مورد تائید نبوده و فرض  H1یعنی وجود ارتباط
 HOیعنی عدم وجود ارتباط بین شاخ 
یگیرد (رک جداول .)8
معنیدار بین شاخصهای کیفیت زندگی در محله کارمندان شهر زنجان مورد تائید قرار م 
صهای کیفیت زندگی در محله کارمندان شهر زنجان براساس آزمون Chi-Square
جدول  :8آزمون شاخ 
صهای
شا خ 

وضعیت

Observed N

Expected N

Residual

Chi-Square

Df

Asymp.
Sig .

2

.000

اصلی
ضعیف
اجتماعی،

متوسط

فرهنگی و مذهبی
خوب
ضعیف
متوسط
خوب
ضعیف
متوسط
خوب
ضعیف
متوسط
خوب
مجموع

.000

.032

50

47. 7

2. 3

75

47. 7

27. 3

18

47. 7

-29. 7

34. 252a

2

.000

.

000b

.000

.032

6

47. 7

-41. 7

108

47. 7

60. 3

29

47. 7

-18. 7

a

120. 098

2

.000

.

000b

.000

.032

143

مجموع
زیست محیطی

30

47. 7

-17. 7

000b

Lower Bound

Upper Bound

143

مجموع
اقتصادی

97

47. 7

49. 3

.

Carlo

143

مجموع
کالبدی

16

47. 7

-31. 7
78. 643a

Sig .

Monte
Sig .

99% Confidence
Interval

38

42

47. 7

-5. 7

63

47. 7

15. 3

47. 7

7. 566a

-9. 7

2

.023

.

021b

.000

.052

143

منبع :یافتههای پژوهش1 393 ،

 - 01نتیجه گیری و پیشنهاد
یکی از اجزا و شاخصهای مهم در قلمرو وظایف ،اختیارات و تکالیف مدیران و برنامهریزان شهری اندازهگیری
صکنندهی
کیفیت زندگی ساکنین سکونتگاههای برنامهریزی شده شهرهاست .چنین ارزیابیهایی مشخ 
یهاست .کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی که به طور گسترده در رشتههای مختلفی از جمله علم پزشکی،
نابرابر 
روانشناسی ،علوم رفتاری ،علوم اجتماعی ،علوم طبیعی و علوم سیاسی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .محالت
برنامهریزی شده شهر که به عنوان سکونتگاههای برخوردار شناخته میشوند نسبت به سایر محالت شهر از کیفیت
صهای اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی ،اقتصادی،
زندگی مطلوبی برخوردارند .مطالعات نشان داده است که شاخ 
صها
کالبدی ،زیست محیطی در چنین محالتی در وضعیت مطلوبی قرار گرفتهاند و اختالف چشمگیری میان شاخ 
حاصل نشده است .اما آنچه قابل ذکر است تضعیف ارتباطات همسایگی در محالت مذبور است .همچنین با تغییر
شاخصها کیفیت زندگی شهروندان تغییر میکند؛ به عبارتی ارتباط معناداری میان شاخصها و کیفیت زندگی این
محله وجود دارد .اما آنچه قابل ذکر است طبق نظریات ساکنین در محله برنامهریزی شده شاخصهای کیفیت زندگی
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یشوند و نیازمند بهبودی هستند .بنابراین کیفیت زندگی یک مفهومی چندبعدی است که بیش از
مطلوب ارزیابی نم 
پیش بخصوص در عصر جهانی شدن نیازمند بررسی و تحقیق مدیران و برنامه ریزان شهری است.
جهت بهبود کیفیت زندگی در محله کارمندان میتوان پیشنهادات زیر را ارائه کرد:

 – 1تقویت شاخصهای اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی در محله

حهای محله
 – 2فراهم کردن سازوکارهایی جهت افزایش روابط همسایگی ،آشنایی با طر 
 – 3جلوگیری از افزایش بیش از حد تراکم سازیها و صداهای آزار دهنده
 – 4فراهم کردن سازوکارهایی جهت افزایش مشارکت افراد در امور محله
یهای خدماتی مورد نیاز محله
 – 5تامین کاربر 

 – 6ایجاد مراکز تفریحی و ورزشی در محالت با هدف باال بردن سطح رضایتمندی ساکنین
منابع
ینژاد و حکمت شاهی اردبیلی،
اسمیت ،دیوید .ام (  ) 1381کیفیت زندگی ،رفاه انسانی و عدالت اجتماعی ،ترجمه حسین حاتم 
اطالعات سیاسی – اقتصادی ،سال هفدهم ،شماره 85 1 - 186

امینی ،مهدی ( ) 385 1شاخصهای کیفیت زندگی شهروندی و نقش و وظایف دولت ،هفتمین کنفرانس بینالمللی مدیران
نالمللی اجالس ،تهران.
شهای بی 
کیفیت ،مجموعه همای 
پاپلی یزدی ،محمد حسین و حسین رجبی ستاجردی (  ) 1390نظریههای شهر و پیرامون ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب
علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ،چاپ ششم،
پاکزاد ،جهانشاه (  ،) 1386سیر اندیشهها در شهرسازی از آرمان تا واقعیت ،تهران ،شرکت عمران شهرهای جدید

پاکزاد ،جهانشاه ( ) 69 31واحد همسایگی ،نشریه علمی – پژوهشی صفه ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،سال اول ،شماره اول
صهای کیفیت زندگی در شهر از نظر شهروندان ،مطالعه
جاجرمی ،کاظم و ابراهیم کلکته ( ) 385 1سنجش وضعیت شاخ 
موردی گنبد قابوس ،مجله جغرافیا و توسعه
خادم الحسینی ،احمد ،حسین منصوریان و محمدحسین ستاری ( ) 1389سنجش کیفیت ذهنی زندگی در نواحی شهری (مطالعه
موردی :شهر نورآباد ،استان لرستان) ،فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ،سال اول ،شماره 3
زیاری ،کرامت اهلل ،امین فرجی مالئی و آزاده امینی (  ) 1389تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در نواحی شهری ایران ،مجله پژوهش
و برنامهریزی شهری ،سال اول ،شماره دوم
شیعه ،اسماعیل (  ) 1389مقدمه ای بر مبانی برنامهریزی شهری ،تهران ،نشر دانشگاه علم و صنعت ایران
صهای کیفیت زندگی در سطح
شماعی ،علی ،امین فرجی مالئی ،آزاده امینی و مریمهاتفی (  ) 1391تحلیل نابرابری شاخ 
محالت شهر بابلسر ،جغرافیا (فصلنامه علمی– پژوهشی انجمن جغرافیای ایران) ،دوره جدید ،سال دهم ،شماره 33

غالمی ،سعید (  ) 1390سنجش تطبیقی شاخصهای کالبدی فرمال اجتماعی کیفیت زندگی در محالت شهر زنجان (نمونههای
موردی محالت ،کوی فاطمیه (اسکان غیررسمی) ،محله حسینیه (بافت فرسوده) و کوی قائم (بافت جدید)) ،پایانامه
کارشناسی ارشد شهرسازی ،استاد راهنما :علی شکوهی ،دانشگاه آزاد واحد اسالمی ،دانشکده فنی و مهندسی گروه
شهرسازی

581 ...تهای برنامهریزی شده
 ارزیابی کیفیت زندگی در باف

 ) ارزیابی کیفیت زندگی شهری1390 (  مهدی رمضان زاده لسبویی و محمد رضا طاهری، مجتبی روستایی، محمد باقر،قالیباف
13  جغرافیا (فصلنامه علمی– پژوهشی انجمن جغرافیای ایران) – سال نهم – شماره،) محله یافت آباد:(مطالعه ی موردی

 ) کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه1387 (  مهدی کرمانی و شیما صفا، احمدرضا اصغرپور، محسن،نوغانی
. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد،اجتماعی در شهر مشهد
، چاپ اول، محمدرضا حایری و بهروز منادی زاده. مترجمین فرخ حسامیان، شهر و عدالت اجتماعی:) 1376 (  دیوید،هاروی
.) شرکت پردازش و برنامهریزی شهری (وابسته به شهرداری تهران.زمستان
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