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 شهري فرسوده بافت در شهري زندگي كيفيت ارزيابي

 اردبيل نيار محله :موردي مطالعه

 3گبلو  سالمتي شهرام ،2مغوان جاويد بهمن ،1حجت ارژنگي مستعلي بيگلو

 )com@gmail.67bahman.javid(اردبیلی محقق دانشگاه شهری، نوسازی و بهسازی شهری،گرایش ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی دانشجوی -  10203

 

 

 

 :چکيده

 مشکل این از رهایی برای و شد رها آن از باید که است شده مطرح معضلی صورت به همواره فرسوده های بافت

 زندگی کیفیت به مناطق این ساکنان نگاه و ذهنیت بررسی راستا دراین .است شده دیده تدارك فراوانی راهکارهای

 بمانند هم اردبیل .است مناطق این مشکالت حل برای ریزی برنامه و مسائل شناخت برای موثر راهی خودشان

 می نیار محله اردبیل شهر فرسوده بافت یا محالت از یکی .است شهرنشینی مسیر طی حال در ، شهرها از بسیاری

 تحقیق نوع .است شده پرداخته ذهنی رویکرد با محله این ساکنان زندگی کیفیت بررسی به پژوهش این در .باشد

 و ایکتابخانه هایداده و اطالعات گردآوری، شیوۀ و است تحلیلی ـ توصیفی آن بررسی روش و ایتوسعه ـ کاربردی

 به اقدام (لیکرت طیف) اساس بر پرسشنامه طریق از پیمایشی روش از استفاده با همچنین باشد، می میدانی

 که است آن از حاکی نتایج .است گرفته صورت مردم منظر و دیدگاه از زندگی کیفیت مورد در اطالعات گردآوری

 در زندگی کیفیت بر گذار تاثیر های مولفه اهمیت و دارد قرار پایینی تقریباً سطح در نیار محله در زندگی کیفیت

  .است متفاوت نیز سکونتگاه

 نیار محله فرسوده، های بافت ، شهری، زندگی کیفیت هایشاخص زندگی، کیفیت :كليدواژه
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 مقدمه

 پژوهشگران مسائل که است بوده سریع چنان آن دوم جهانی جنگ از پس ویژه به جهان شدن شهری روند

 شهرها در جهان جمعیت از نیمی حدود که شد آغاز حالی در 21 قرن. است ساخته حیرت دچار را شهری

 در که رود می به پیش سرعتی چنان با  شهرنشینی.است  گرفته صورت تقریبا شهری انتقال و کنند می زندگی

 درکنار عدم شهرنشینی چنین روند پیامدهای از جمله مهمترین (12:1381 نقدی،) است بوده سابقه بی تاریخ

 نامنظم و های بافت آمدن شهرها، بوجود مهاجرین و ساکنین برای شهری مناسب های ساخت زیر تامین

دنبال  به را اقتصادی و فرهنگی متعدد اجتماعی، معضالت که است شهری درون و شهری پیرامون فرسوده

اجتماعی، عدم تطبیق و همخوانی  -توسعه بی رویه ی شهرها، تغییرات ساختار اقتصادی داشته و خواهد داشت.

 یبافت مرکزی با الگوهای جدیدشهرنشینی، ترافیک و آلودگی، وجود تشکیالت متعدد و موازی در زمینه

و  مدیریت مراکز شهری و مهمتر از همه بی توجهی مدیریت شهری به مراکز شهری از یکسو و فرصت توسعه

ی شهرها به علت پایین بودن قیمت زمین در این مناطق از سوی دیگر، افت و گذاری مناسب در حاشیهسرمایه

و به  نزول کیفیت زندگی در مراکز شهری و محروم ماندن آنها از فرآیند توسعه شهری را به همراه داشته است

ر ابعاد و محورهای مختلف از جمله زیست دنبال آن برنامه ها و طرح های گوناگون جهت احیای مراکز شهری د

ریزی به منظور ارتقای محیطی، اقتصادی، اجتماعی، گردشگری و تهیه و تدوین شده است، فارغ از اینکه برنامه

ای است، دارای وجوه ذهنی و عینی به کیفیت زندگی شهری، در عین اینکه مفهومی چند بعدی و میان رشته

ریزی موضوعی یا موضعی بدون توجه به ارزشها، آمال، نگرش ها و رف برنامهصورت تؤامان است. بنابراین ص

 به.(2:1388دهقانی، محمودی منش وآرزوهای مردم و ذهنیت خاص آنان به این مفهوم،راهگشا نخواهد بود)

 طریق این از تا شد مفهوم کیفیت زندگی معطوف به نظران صاحب و دانشمندان بسیاری از توجه دلیل همین

 و )ربانی گیرد بشرصورت به بعد کیفی زندگی بخشیدن بهبود و زندگی شرایط ارتقای راستای در هاییتالش

بویژه بخش اعظم  هم بمانند بسیاری از شهرها در حال طی مسیر شهرنشینی است، (. اردبیل 56:1386پور کیان

ذهنیت و نگاه ساکنان این مناطق به دراین راستا بررسی .جمعیت استان در حال استقرار در مرکز استان است

کیفیت زندگی خودشان راهی موثر برای شناخت مسائل و برنامه ریزی برای حل مشکالت این مناطق است. 

های مشابه برای سکونتگاههای متفاوت و تحقق برنامه ریزی از پایین به چراکه باعث جلوگیری از تجویز نسخه

رویکرد مورد نظر برای بررسی کیفیت زندگی در این تحقیق، رویکرد براین بنا باال در این سکونتگاهها خواهدشد.

های ساکنین هر کدام از شناسایی سطح توقع، آرزوها، اهداف و خواسته ذهنی است. این رویکرد باعث

سکونتگاهها می باشد. محله نیار اردبیل به عنوان یکی از بافت های قدیمی شهر اردبیل، به عنوان محله مورد 

 روستایی هسته دارای که گردد،می محسوب محالت شهر اردبیل محله از جمله العه، انتخاب گردید. اینمط

 است.

 روش تحقيق

 ای و از نظر شیوه انجام، توصیفی ـ تحلیلی بوده و بر اسـاس مطالعـه    این پژوهش از نظر هدف کاربردی ـ توسعه 

مطالعات میدانی با مراجعه حضوری به منطقـه مـورد    دربخشاست.  تکمیل پرسشنامه انجام شده و ای کتابخانه
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های مختلف مشاهده و تکمیل پرسشنامه تهیه شده ،پرسش نامـه در طیـف   های مورد نیاز به شیوهمطالعه، داده

بر اساس فرمول کوکران به دست آمده است. حجم نمونـه   تعیین حجم نمونه ومقیاسی، طراحی شده  5لیکرت 

هـا بـا    پایـایی پرسشـنامه  نفر افزایش یافت.  340یابی به نتایج بهتر، حجم نمونه به نفر است که برای دست 322

 و تجزیـه  باشد و بـرای  و در سطح قابل قبولی می 0.72استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید گردید که برابر با 

معه آماری مورد مطالعه استفاده شده است.جا Spssگیری از نرم افزار  نتیجه و شده آوری جمع هایداده تحلیل

 دهند.  تشکیل مینیار اردبیل را ساکنان محله 

 محدوده مورد مطالعه

مقدس  محله ای است که تاریخ آن به چند هزار سال پیش بر می گردد که زادگاه اولین مجتهد اسالم یعنی نیار

ناحیـه چهـار    نیار، روستایی در حوالی استان اردبیل بود که امـروزه تبـدیل بـه    1374سال  تا .می باشد اردبیلی

 آنکـل مسـاحت   که  کیلومتری شرق شهرستان اردبیل واقع شده است 3نیار در  .منطقه یک اردبیل شده است

 خانوار3180نفر با 15840 محلهجمعیّت این  1390بر اساس سرشماری سال  ؛ همچنینهکتار است 2492برابر 

 است. بوده

 

 در شهر اردبیلنیار (: موقعیت محله 1شکل)

 مباني ومفاهيم كيفيت زندگي

علوم مختلف  و اندنشده تعریف واضح طور به هنوز شهری محیط کیفیت و زندگی کیفیت همچون مفاهیمی

کیفیـت محیطـی    مثـال  بـرای  دارنـد  آن از متفـاوتی  هـای تعریـف  آن کاربرد نوع و مطالعه قلمرو به توجه با

 چنـد بعـدی   مفهـوم  یـک  مفهـوم،  این دیگر عبارت به دارد، خود در نیز را دیگری مفاهیم که مفهومی است

و به عنوان یکی از مهمترین مسـائل پـیش روی جهـان امـروز و از     . (Van Kamp and et al, 2003: 6)است
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گذاری اجتماعی محسوب می شود که موضوعاتی چون رفاه، کیفیت زندگی  مباحث اصلی در تکوین سیاست

انسـجام   سالمت محور، نیازهای اساسی، زنـدگی رو بـه رشـد و رضـایتبخش، فقـر و مطرودیـت اجتمـاعی و       

اجتماعی ، نوعدوستی و از خود گذشتگی در میان جماعات را در بر می گیرد. کیفیت زندگی نه تنهـا دارای  

معانی متفاوتی نسبت به مفاهیمی چون رفاه ، زندگی خوب و ... است بلکه در حـوزه هـای مختلـف، معـانی     

یت زندگی را براساس درآمد می سنجند متفاوتی به خود می گیرد.به عنوان مثال ، بسیاری از اقتصادانان کیف

در حالی که در علوم بهداشتی این مفهوم به میزان توانایی افراد در انجام فعالیت های روزانـه مـرتبط اسـت    

کیفیـت زنـدگی یـک مفهـوم     ˝. با توجه به تعاریف ارایه شده می توان گفت که اصـوال (50:  1387)امیدی، 

 ،شـهر ،در یک مقیاس جغرافیایی خاص )روسـتا   ،و وضعیت جمعیت یچیده و چند بعدی در رابطه با شرایطپ

های عینی و کمی است. های ذهنی یا کیفی و هم متکی به شاخصکشور و...( است که هم متکی به شاخص

 .کند می پیدا ارتباط رفاه مفهوم با وسیعی به شکل زندگی ی کیفیت بدین ترتیب مقوله (.2:1384)کوکبی،

 تأمین بهزیستی، ی کننده توصیف که است رفاه مفهومی ولی ندارد وجود اتفاق نظر نیز هرفا مورد در چه اگر

گیـرد   مـی  قـرار  اجتمـاعی  عـدالت  چـون  هم با مفاهیمی تنگاتنگی ارتباط لذا در و است فقرزدایی و زندگی

 ( یک چارچوب مفهومی برای کیفیت زندگی شهری طـرح کـرد. وی  1999بروان ) ( .6،2:1380)نورمن باری

معتقد است که دو سطح متفاوت کیفیت زندگی وجود دارد: در سـطح خـرد کـه بـه رفـاه زنـدگی شخصـی        

همچون بهداشت و سالمتی ، سطح درآمد، روابط شخصی و رضایت مندی ودر سطح کـالن کـه بـه کیفیـت     

 )زیست محیطی زندگی همچون شرایط محیط زیست ، اقتصادی و اجتماعی و...  زندگی پرداخته  می شـود 

Ng, 2005: 442..(Kam عـدالت  از پرسـش  سـوی  بـه  بناچـار  را محقـق  توجه به کیفیـت زنـدگی،   بنابراین 

 چـه  اجتماعی عدالت به توجه اخیر هایدهه طی در گردیده است که سبب امر این .دهد می سوق اجتماعی

 بهترین از یکی که گیرد قرار جدی توجه مورد  هارشته طرف اندیشمندان سایر از چه و جغرافیدانان طرف از

 بـرای  زنـدگی  کیفیـت  اساسی ابعاد اگرچه (rawls;1972&1985). می باشد رالز تحقیقات آن هاینمونه

 auh) اسـت  متفـاوت  دیگـر  فـرد  بـه  فـردی  مختلـف از  با درجـات  کیفیت زندگی اما است یکسان همگان

2005:32)  

 شاخص هاي كيفيت زندگي

 شاخص ها به مطالعه کیفیت زندگی شهری می پردازند:به طور کلی محققان در قالب دو دسته 

( مانند مسکن ،خصوصیات اقتصادی و اجتماعی و... objectiveالف( گروه هایی که به بررسی شاخص های عینی)

 می پردازند.

 ( مثل رضایتمندی،اشتیاق و انگیزه و... می پردازند.subjectiveب( گروه هایی که شاخص های ذهنی )

اما این دو دسته از شاخص ها در مطالعات کیفیت زندگی شهری گکمل یکدیگرند و می بایست همزمان استفاده 

چرا که ما در یک محیط شهری چند بعدی زندگی می کنیم و لذا ضروری است  ((Angur et al,2007 :47شوند

  .(Henderson et al, 2000:38)که کیفیت زندگی به طرق چند بعدی اندازه گیری و ارزیابی شود
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مجموعه ای از شاخص های کیفیت زندگی که در مطالعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته  1در جدول شماره 

 اند آورده شده است.

 (: شاخص های کیفیت زندگی1جدول شماره )

 توضيحات هاي  مورد نظرحوزه محقق

 WHOQOLگروه 
جسمانی، -سالمت جسمانی، تصور و بروز روانی

 اجتماعی، محیط پیرامون روابط

داند،مبتنی  کیفیت زندگی را مفهومی چند بعدی می

مربوط به کیفیت زندگی  2حوزه 4در  1سنجه 100بر 

سازماندهی شده است.  3جنبه 24است که در 
Skevington and Wright, 2001)) 

 مقیاس جامع کامینز
comQOL 

 

بهزیستی مادی، سالمت، بازدهی، صمیمیت، 

 اجتماع محلی، بهزیستی عاطفی ایمنی، مکان

 

کیفیت زندگی  هم دارای ابعاد عینی و هم ابعاد 

ذهنی است و هفت حوزه در این زمینه پیشنهاد 

سنجه عینی  3ها دارای  کند. هر یک از این حوزه می

 .(Cummins, 1996) و دو سنجه ذهنی هستند.

برنامه شاخصهای شهری 

 (GUIPجهانی )

،زیرساختها، سالمت و حق تصرف مسکن 

 جمعیت، آموزش، آب، مدیریت پسماند،

موضوعات اقتصادی و مرتبط با نیروی کار، 

 حمل و نقل، امنیت، حکومت محلی

تابع برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد است. 

4نخستین پایگاه داده این مجموعه با نام 
 (GUID1) 

 237آغاز به کار کرد و داده های  1996در سال 

به عنوان سال مبنا  مورد   1993ر را در سال کشو

استفاده قرار داد با تالش این برنامه، به منظور رتبه 

بندی شهرها بر اساس سطح توسعه، یک شاخص 

 (.UN-Habitat,1998توسعه شهری شکل گرفت)

 

 "کتاب داده های شهرها

(CDB)5  در منطقه آسیا

 پاسیفیک

جمعیت ، مهاجرت و شهرنشینی خدمات شهری، 

، بیکاری و فقر ، محیط شهری  6اختالف درآمدی 

 ، سالمت و آموزش، حمل و نقل شهری ، بهره

پذیری شهری، عوامل وری و رقابت

فرهنگی،فناوری و ارتباطات، مسکن، مدیریت و 

 ((ADB ,2001حکمروایی شهری،  زمین شهری 

نیاز به ارتقاء داده ها و هدف عملیاتی این اقدام، رفع 

همچنین شاخصها و سنجش بر اساس معیارهای 

در شهرهای در حال رشد سریع منطقه  7مشخص

آسیا پاسیفیک از طریق ایجاد یک پایگاه داده از 

 شاخصهای شهری بود.

 

برنامه سنجش شهری 

 اروپا

جمعیت، ملیت، ساختار خانوار، بازار نیروی کار، 

های درآمدی و فقر، مسکن، بیکاری، تفاوت

سالمت، جرایم، اشتغال، فعالیت اقتصادی، 

مشارکت مدنی، تامین آموزش و پرورش، سطح 

آموزش و مهارتها، کیفیت هوا و مدیریت سر و 

آوری و حفظ مجموعه ای از هدف این پروژه جمع

های کیفیت اطالعات جامع و قابل مقایسه از شاخص

شهر  258های آماری را برای زندگی است و داده

کشور اروپایی جمع آوری  27کوچک و متوسط از 

 (.(Urbanaudit,2004 می کند

                                                           
1- Measure 

2 -Domain 

3- Facet 

4 first Global Urban Indicator Database  (GUID1) 

5 Cities Data Book  (CDB) 

6 Income disparity  

7 Benchmarking  
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صدا، آب و مواد زاید، کاربری زمین، الگوهای 

حمل و نقل، استفاده از انرژی، اقلیم و جغرافیا، 

 (.(Urbanaudit,2004 فرهنگ و تفریحات

پیمایش کیفیت زندگی 

 (mercer)موسسه مرسر

محیط ( 2، ی و اجتماعیمحیط سیاس( 1

( 4اجتماعی ،  -فرهنگیمحیط (3، اقتصادی

مدرسه و ( 5، مالحظات درمانی و بهداشتی

، ونقل عمومیخدمات و حمل(6، آموزش

(مسکن 9،  کاالهای مصرفی(8، تفریح(7

(محیط انسان ساخت. این ده طبقه اصلی به 10،

: شوندعامل یا معیار تقسیم می 39

((Mercer,2007:1 

مرسر، روش عینی را برای سنجش کیفیت  موسسه

زندگی بر گزیده است. در سنجش موسسه مرسر، 

شهر در نقاط مختلف  380ای در ارتباط با مطالعه

 10های مشروح و ارزیابیجهان بر پایه سنجش

معیار یا عامل  به صورت یک  39بندی اصلی و طبقه

 .Mercer,2007:1))گیردبار در سال صورت می

 

 اکونومیستگروه 

 ، سالمت، ثبات و امنیت سیاسی،بهزیستی مادی

زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، اقلیم و 

جغرافیا، امنیت شغلی، آزادی سیاسی، آْزادی 

 جنسیتی

های رضایت از زندگی را این موسسه، نتایج پیمایش

که دارای ماهیت ذهنی هستند با عوامل عینی 

دهد. ند میکیفیت زندگی در کشورهای مختلف پیو

 2005کشور در سال  111این شاخص برای 

محاسبه شده است. به اعتقاد دست اندرکاران 

اکونومیست، نقطه شروع ایجاد معیاری مطلوب  از 

شناسی و نیز معیاری جامع در زمینه نظر روش

کیفیت زندگی، پیمایش های ذهنی رضایت از 

 زندگی است

 های تحقیقماخذ:یافته

 

 های تحقیق یافته

های سنی که توانایی درك مفهوم کیفیت زندگی و پرسشگری ، تمامی گروه تا تالش گردیددر این پژوهش 

درصد از  81سال در حدود  60الی  20گویی به سواالت را داشته اند، در برگیرد. در این راستا گروه سنی  پاسخ

 .را در بر می گیرند مورد مطالعه کل نمونه

 نمونه مورد مطالعهوضعیت سنی : (2جدول شماره) 

 درصد فراوانی سن

15-20 40 11.76 

21-30 179 52.64 

31-45 75 22.05 

46-60 26 7.6 

60+ 20 5.88 

 100 340 کل

 

درصد جامعه 59.41را زنان و  مورد مطالعه درصد کل نمونه 40.58، به لحاظ جنسیتی 3با توجه به جدول 
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 .اندنمونه را  مردان تشکیل داده 

 مورد مطالعه وضعیت جنسی نمونه ( :3جدول شماره) 

 درصد فراوانی جنسیت

 40.58 138 زن

 59،41 202 مرد

 100 340 کل

 

دارند و  دانشگاهیتحصیالتی  مورد مطالعه، درصد از کل نمونه40مشاهده می شود،  4طور که در جدول  همان

 تر هستند. کمدرصد نیز دیپلمه و  60

 نمونه مورد مطالعهبررسی سطح سواد (:  4 شماره) جدول

 درصد فراوانی سواد

 7.70 16 بیسواد

 7.07 24 ابتدایی

 9.11 31 راهنمایی

 41.17 140 دیپلم

 35.00 119 فوق دیپلم لیسانس

 4.11 14 فوق لیسانس و باالتر

 100 340 کل

 

درصد  38.23. بیشترین میزان با  مورد بررسی قرار گرفت نمونه مورد مطالعهسکونت افراد  مدت 5در جدول 

 . سال است که در محل سکونت دارند20تا 16متعلق به ساکنانی است که بین 

 نمونه مورد مطالعه درمحل  سکونت مدتبررسی  (:5جدول شماره) 

 درصد فراوانی    سکونت مدت

 4.41 15 سال5کمتراز

 11.76 40 سال5-10

 17.64 60 سال11-15

 38.23 130 سال16-20

 27.94 95 بیشتر

 100 340 کل

 

شاخص مطرح شده بر اساس رویکرد  59، میانگین میزان رضایت جامعه نمونه در محله نیار از 6در جدول 

ذهنی که مبتنی بر تجربیات اشخاص است، بررسی و مقایسه شده است. برای سنجش این رضایت، سواالت این 
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 33/1فاصله طیف مطلوبیت برای پرسشنامه  مقیاسی طراحی شد. 5بر اساس طیف لیکرت بخش از پرسشنامه 

باشد وضعیت نامطلوب، چنانچه امتیاز  33/1تا  1به دست آمده است. در پرسشنامه چنانچه امتیاز سوال بین 

نظر بین به دست آید وضعیت نسبتا مطلوب و چنانچه امتیاز سوال مورد  66/3تا  33/2سوال مورد نظر بین 

باالترین میزان رضایتمندی مربوط به ، ها. درمیان شاخصگرددباشد وضعیت مطلوب ارزیابی می 5تا  66/3

شاخص رضایت از دسترسی به مراکز عرضه نیازهای روزانه )نانوایی، بقالی، سبزی و میوه فروشی( با میانگین 

گر این موضوع می باشد که که نشان، داردبه تاسیسات قرار  مربوطهای شاخصمی باشد. دررده ی بعدی  4.3

امروزه بافت های فرسوده و قدیمی ومفهوم آن را نباید تنها در سکونتگاه های نامطلوب دید، بلکه مناطق 

بسیاری حتی در دل شهرهای بزرگ وجود دارند که با وجود امکانات اولیه مانند برق وآب در حاشیه قرار دارند. 

نسبتا وضعیت مناسبی دارد.  3.1رسی به مراکز خرید درسطح شهر بامیانگین رضایت از وضعیت دست شاخص

نسبتا وضعیت مناسبی دارد که  2.7شاخص رضایت از روابط همسایگی در محل سکونت خود نیز با میانگین 

درارتباط با ساختار اجتماعی ساکنان است، از آنجایی که محله هسته روستایی داشته است، سبک زندگی محله 

های خدماتی شهر، شاخص رضایت از وضعیت خدمات بانکی سنتی را کمابیش حفظ کرده اند. درمیان مولفه ای

نسبتا  وضعیت مناسبی دارد . شاخص رضایت از ایمنی خود در مقابل بالیای طبیعی نیز با  3.20با میانگین 

ی پاسخگویان از بالیای نسبتا وضعیت مناسبی دارد، این میانگین رضایت حاصل تجربیات ذهن 3میانگین 

در مقابل  طبیعی است، استان اردبیل ازنظر بالیایی نظیر سیل،زلزله و... در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد.

رضایت از امکانات فضاهای باز اوقات فراغت و رضایت از تعداد مراکز  تفریحی در محله خود به ترتیب با شاخص 

و بدون شک این شاخص نیز ارتباط زیادی با وضعیت عینی را دارند نامطلوب ترین وضعیت  1.3و 1.4میانگین 

سهمی بسیار اندك در فضاهای باز اوقات فراغت و قابل مشاهده در این محله دارد. زیرا کاربری تفریحی و 

های اقتصادی ها نامطلوب غالبا از مولفهشویم که شاخصبا نگاهی به جدول متوجه میکاربری اراضی نیار دارند. 

 ها دارای وضعیت بهتری می باشند.وکالبدی هستند. بقیه شاخص

 شاخص 59: میانگین میزان رضایت جامعه نمونه در محله نیار از (6جدول شماره) 

 معنی داری Tازمون  میانگین گویه ها شاخص

 مسکن

-6.281 2.7 اندازه مسکن  000. 

-11.299 2.5 وسایل خانگی و مبلمان  000. 

-12.139 2.9 استحکام مسکننوسازی و   000. 

-.334 3 تراکم ساختمانی مسکن  000. 

-3.049 2.7 روابط همسایگی  000. 

-11.177 2.3 قیمت مسکن  000. 

-6.428 2.6 اجاره بهای مسکن  000. 

حمایـت دولتــی بـرای خریــد   

 مسکن
1.6 31.566-  000. 

 تاسیسات

 .000 13524 3.7 دسترسی  به برق

 .000 24.369 3.9 گاز دسترسی به

 .000 12.508 4 ابرسانی
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 .000 18.339 3.9 دسترسی به تلفن

-3.447 2.8 فاضالب دسترسی به  000. 

امکانـــــات 

وخـــدمات  

 شهری

-9.236 2.5 دسترسی به مراکز فرهنگی  000. 

 .041 2.053 3.1 دسترسی به مراکز خرید

دسترســی بــه مراکــز فــروش 

 روزانه
4.3 32.481 000. 

 .000 4.451 3.2 وضعیت خدمات بانکی

-.220 3 وضعیت خدمات پستی  082. 

-25.264 1.4 مبلمان فضاهای شهری  000. 

وضــعیت روشــنایی فضــاهای 

 شهری
1.7 28.854-  000. 

 حمل ونقل

-26.353 2.1 وضعیت ترافیک  000. 

ــتگاههای   ــه ایس ــی ب دسترس

 اتوبوس
2 20.210-  000. 

عمـومی  هزینه حمـل و نقـل   

 خود
2.4 11.707-  000. 

-1.659 3 رضایت از زمان سفر  098. 

ــا و   ــان هــ ــت خیابــ کیفیــ

 مسیرهای پیاده
1.7 32.266-  000. 

امکانات و تسهیالت دوچرخه 

 سواری
1.7 23.365-  000. 

-29.138 1.7 امکان پیاده روی در محله  000. 

شـــــرایط 

 اقتصادی

-31.988 1.7 مقدار درآمد خود  000. 

-22.858 1.8 هزینه های زندگی خود  000. 

-24.860 2 امنیت شغلی خود  000. 

-13.014 2.4 تعداد ساعات کاری هفته  000. 

ــطح   ــتغال در س ــعیت اش وض

 شهر
2.1 7.187-  000. 

-19.022 3 رضایت از همکاران  000. 

 آموزش

رضایت از کیفیت مـدارس در  

 محله
2 20.204-  000. 

ــی   ــایت از دسترسـ ــه رضـ بـ

 مراکزاموزشی
2 20.204-  000. 

رضــایت از آمــوزش شــغلی و 

 مطابقت با  شغل
2.6 7.447-  000. 

ــز  تفریحــی در     ــداد مراک تع

 محله خود
1.3 48.096-  000. 

-44.018 1.4امکانات تفریحی فضاهای بـاز    000. 
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 شهری

-36.494 1.5 امکانات ورزشی محل  000. 

ســـــالمت 

 وبهداشت

و  حمایــت هــای بهداشــتی  

 درمانی
2.3 11.301-  000. 

-10.841 2.3 هزینه های بهداشت و درمان  000. 

رضایت از دسترسی به مراکـز  

 بهداشتی
2.5 8.294-  000. 

ــه    ــی بـ ــایت از دسترسـ رضـ

 پزشک متخصص
2 17.070-  000. 

ــی،   رضــایت از ســالمتی روح

 شادابی
2.7 4.307-  000. 

حکمروایــی 

 شهری

احساس هویت و تعلق خـاطر   

 به محله
2.7 4.206-  000. 

رضایت از حقـوق شـهروندی   

 خود
2.3 11.755-  000. 

ــارکت در   ــایت از مشــ رضــ

تصــمیمات شــورایاری محلــه 

 خود

2.6 6.599-  000. 

-7.671 2.5 رضایت از عملکرد شهرداری  000. 

ــت و  امنبــ

 ایمنی

-20.928 1.8 امنیت در ارتباط با جرم  000. 

ــان در   ــان و کودک ــت زن امنی

 محله
2 16.911-  000. 

ــامی و    ــز انتظ ــرد مراک عملک

 امنیتی
2.3 10.957-  000. 

ــای   ــل بالیـ ــی در مقابـ ایمنـ

 طبیعی
3 906.-  000. 

زیســــــت 

 محیط

-4.669 2.7 رضایت از آلودگی هوا  000. 

-3.818 2.7 رضایت از آلودگی صوتی  000. 

نظافت خیابان هـا و فضـاهای   

 شهری
2.3 11.907-  000. 

فضــاهای ســبز در  کیفیــت 

 محله
2.2 14.144-  000. 

 رضایت کل

به طـور کلـی تـا چـه حـد از      

زندگی در محله خـود راضـی   

 هستید؟

2 19.132-  000. 

ــدگی    ــت زن ــایت از کیفی رض

 نسبت به چهار سال گذشته
3 1.848 000. 
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می  ،هابدست آمده در مورد تک تک گویه یهاو مقایسه میانگین پاسخ 8در جدول بر اساس خروجی آزمون تی 

 پایین می باشد.دی از وضعیت کیفیت زندگی در بین ساکنین نمیزان رضایتم توان پذیرفت

 خروجی آزمون تی(:7جدول شماره) 

 سطح معناداری میانگین درجه آزادی مقدار تی 

 0.000 2.4 339 -35.101 محله نیار

 

 بيني كننده كيفيت زندگيهاي پيشتحليل مسيراثرگذاري شاخص

تحلیل مسیر یک روش پیشرفته آماری است که به کمک آن می توانیم عالوه بر تاثیرات مستقیم، تاثیرات غیر 

( و 514:1390مستقیم هریک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را نیز شناسایی کنیم.)حبیب پور،صفری، 

ها مشخص کننده تاثیرات علی از متغیرهای مستقل به سمت متغیرهای وابسته میانی و سیر، فلشدر تحلیل م

، سوال رضایت کلی از زندگی در محل می متغیر وابستهدر این معادله  .(222:1376نهایی می باشند.)دواس 

دسته از متغیرها  باشد. متغیرهای مستقل نیز یازده شاخص اصلی تحقیق می باشد .در تحلیل مسیر با چندین

 سر وکار داریم.

 متغیر وابسته نهایی :که در این تحقیق،کیفیت زندگی است؛ .1

 که متغیرهای مستقلی هستند که تاثیر سایر متغیرها بر روی آن آزمون می شود؛ متغیر وابسته میانی .2

 گذارند.متغیرهای مستقلی که بر متغیرهای وابسته اثر می  .3

 رضایت از بهتر شدن زنـدگی 

 دراینده
3.2 2.818 005. 
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 هاگذاری متغیرها وکنش بین آن: تحلبل مسیر اثر 2شکل

 

دیگر آورده شده است. ، شدت وضعف اثر گذاری متغیرها بریکBeta، با توجه به ضریب 8در جدول 

 درتحقیق حاضر با توجه به روابط بین متغیرها، سه نوع متغیر وجود دارد.

متغیرهای امکانات .متغیرهایی که صرفا به صورت مستقیم برکیفیت زتدگی تاثیر گذار هستند که شامل 1

 است(x2)و کیفیت امنیت (x1)، خدمات تفریحی و ورزشی (x4)، مسکن(x3)وخدمات درمانی

. متغیرهایی که صرفا به صورت غیر مستقیم برکیفیت زتدگی تاثیر گذار هستند که شامل متغیرهای 2

، کیفیت زیست (x11)، تاسیسات زیر ساختی(x7)، حکمروایی شهری(x9)امکانات وخدمات عمومی شهری

 است. (x10)و وضعیت حمل ونقل محله(x8)محیطی 

. متغیرهایی که هم به صورت غیر مستقیم وهم مستقیم  برکیفیت زتدگی تاثیر گذار هستند که با توجه 3

 می شود. (x6)و امکانات آموزشی (x5)، شامل متغیرهای اقتصادی 2شکل 
 ی ارتباط بین متغیرها( شدت ونحوه8جدول شماره)

 شدت اثرپذیری متغیرهای میانی ومستقل 

 کیفیت X1 X2 X3 X4 X5 X6 تاثیرگذاری

X1       416.  

X2  233.      388.  

X3       360.  

X4       279.  

X5 315.  172.  470.  124.    270.  
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 416/0با ضریب  (x1)خدمات تفریحی و ورزشی  براساس اطالعات جدول، بیشترین تاثیر مستقیم مربوط به

. می باشد و 434با ضریب  (x5)می باشد، بیشترین تاثیر غیرمستقیم مربوط به متغیرهای اقتصادی 

. می باشد. با محاسبه میزان 704با ضریب  (x5)بیشترین تاثیر کل نیز مربوط به متغیرهای اقتصادی 

 شود.ها، اهمیت متغیرهای اقتصادی به عنوان موثرترین مولفه، تایید میاثرگذاری مولفه

 نتيجه گيري

در راستای توانمند سازی بافت های قدیمی و فرسوده شهری، شناخت وضع موجود و خواستها و تمایالت 

ها، یکی از بسزایی دارد. لذا، ارزیابی کیفیت زندگی در این سکونتگاهساکنان آن برای زندگی بهتر، اهمیت 

های توصیفی و تحلیلی پژوهش نشان می دهد مراحل اساسی جهت توانمند سازی آنها تلقی می گردد. یافته

های مختلف و برخورداری از امکانات مورد نیاز در بافت فرسوده نیار وضعیت چندان مناسبی که میزان سرانه

فضاهای  کمبود، سطح مناطق شهری کمبودخدمات بهداشتی درمانی در،  فرهنگی خدماتانواع  کمبودارد.ند

به چشم می مخابرات درسطح نواحی  مراکزپست و ها،کتابخانه ها،دبیرستانی ،کمبودفضاهای آموزش ورزشی،

مقیاسی، میانگین  5های تحلیلی پژوهش گویای این مسئله است که ، بر اساس طیف لیکرت خورد. یافته

پایین تر است. برای شناسایی مهمترین پیش  3است که از میانگین متوسط  2.4رضایت از وضعیت محله 

ی تاثیرگذاری وکنش بین متغیرها در محله از طریق تحلیل مسیر، به های کیفیت زندگی ونحوهبینی کننده

دمات تفریحی و ورزشی بود، بیشترین تاثیر خ بیشترین تاثیرمستقیم مربوط بهها پرداخته شد. تحلیل داده

غیرمستقیم مربوط به متغیرهای اقتصادی و بیشترین تاثیر کل نیز مربوط به متغیرهای اقتصادی با ضریب 

در آخر کالم . می باشد.که نشان دهنده اهمیت متغیرهای اقتصادی به عنوان موثرترین مولفه می باشد.704

ما نیز بر اساس تجربیات موفق و ادبیات علمی در این زمینه در تعاریف ، می بایست در کشور می توان گفت 

معیارها ، طبقه بندی و روشهای مداخله در بافت های فرسوده شهری تجدید نظر صورت گیرد و از حصار 

تنگ نگاه صرفاً فیزیکی و کالبدی به این بافت ها بیرون آمد و به جای طرح ریزی اقدامات عمدتاً کالبدی 

هم به صورت ناقص باید در تجدید حیات اینگونه بافت ها بر مبنای ارتقای کیفیت زندگی و توسعه  وآن

 .پایدار و همه جانبه بود
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