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Abstract
The issue of quality of urban life was one of the first areas
of study that, along with urban growth and its problems,
gradually came to the attention of urban experts in the
1930s. The purpose of this study is to assess the quality of
life in the inner neighborhoods of Semnan city and to
prioritize them. Accordingly, two categories of objective
and subjective indicators for assessing the quality of life
were evaluated. Objective indicators include land price,
access to urban centers, income and household size,
average unit area, access to green space, access to public
transportation, and construction quality. The subjective
indicators include criteria such as security, sense of
belonging to the neighborhood, water quality, social
relations and attractiveness of the neighborhood. Entropy
method was used to determine the weight and significance
of each indicator. Finally, TOPSIS method was used to
prioritize the neighborhoods. Given that the assessments
obtained from measuring the subjective and objective
dimensions of quality of life may not match the current
situation in the neighborhoods of Semnan, the opinions of
urban planning experts of the municipality of Semnan as
well as owners of real estate agencies were used in the
form of a questionnaire. The obtained results were
comparatively compared using two methods. The values
obtained from this comparison showed that in 17
neighborhoods out of the 28 inner neighborhoods of the
city, the expert opinions matched the findings of TOPSIS
method, while in the other neighborhoods no significant
difference was observed among the findings.
Keywords: Quality of Life, Objective Iindicators,
Subjective Indicators, Comparative Ccomparison.
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چكیده
مقوله كیفیت زندگی شهری ازجمله نخستین محورهای مطالعاتی بود كه
 مورد1930  بهتدریج از دهۀ،همراه با رشد شهری و مشکالت ناشی از آن
 بر این مبنا هدف پژوهش.توجه متخصصان مسائل شهری قرار گرفت
 بررسی كیفیت زندگی در محلههای درونشهری و اولویتبندی،حاضر
 دو دسته از شاخصهای عینی و ذهنی برای،آنهاست كه مبتنی بر آن
.سنجش كیفیت زندگی در شهر سمنان مورد ارزیابی قرار گرفتند
 دسترسی به مراكز،شاخصهای عینی شامل مواردی چون قیمت زمین
 دسترسی به، میانگین مساحت واحد مسکونی، درآمد و بعد خانوار،شهری
فضای سبز و حملونقل عمومی و كیفیت ساختوساز و شاخصهای ذهنی
 روابط اجتماعی و، كیفیت آب، احساس تعلق به محله،معیارهایی نظیر امنیت
 برای تعیین وزن و اهمیت هر یک از.جذابیت محله را شامل میشوند
،شاخصها از روش آنتروپی استفاده و درنهایت برای اولویتبندی محلهها
 نظر به آنکه ارزیابیهای بهدستآمده از.روش تاپسیس به كار برده شد
سنجش ابعاد ذهنی و عینی كیفیت زندگی ممکن است با وضعیت كنونی
 از نظرات كارشناسان شهرسازی،محلههای شهر سمنان منطبق نباشد
-شهرداری سمنان و همچنین صاحبان بنگاههای امالک در قالب پرسشنامه
 مقادیر. مقایسه تطبیقی شد،ای استفاده و نتایج بهدستآمده از دو روش
 محله درونی28  محله از17 بهدستآمده از این مقایسه نشان میدهد كه در
 نظرات كارشناسی با یافتههای روش تاپسیس تطابق دارند و در سایر،شهر
.محلهها نیز اختالف زیادی میان یافتهها مشاهده نمیشود
 شاخصهای، شاخصهای عینی، كیفیت زندگی:واژههای كلیدی
. مقایسه تطبیقی،ذهنی

 سید مجتبی قاضی میرسعید:نویسنده مسئول
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مقدمه
در طول چند دهۀ اخیر ،توسعه بیرویه شهرنشینی ،مهااجرت،
افزایش جمعیت و تغییار در شایو زنادگی موجاب دگرگاونی
بسیاری در ساختار زنادگی شاهری شاده و زوال كاركردهاای
محلههای شاهری را فاراهم نماوده اسات ( Garau et al.,
 .)2018: 2در این میان ،بیتوجهی به ابعااد كیفای زنادگی
انسان ،پیامدهای نامطلوب بر سطح سالمت فردی و اجتماعی
شهرها به دنبال داشته و باعث شکلگیری چرخاۀ ناامطلوبی از
عاد تعاادلهاای اجتمااعی ،اقتصاادی و زیساتمحیطی و
درمجموع نزول كیفیت زنادگی شاهری شاده اسات ( Wey,
 .)2019: 276بر این مبنا بهباود كیفیات زنادگی باهعنوان
راهی برای مقابله با این دگرگونیها از سوی سیاستگذاران و
برناماهریازان در ساطو مختلا برناماهریزی مطار شاد
( .)Murukesu et al., 2019: 529از این منظر ،كیفیت
زندگی در قالاب اصاطالحی علمای ،مفهاومی بارای بررسای
چگونگی تأمین نیازهاای انساانی و نیاز معیااری بارای درک
رضایت و عد رضایت افراد و گروهها از ابعاد مختل زنادگی
است ( Cabrera-Barona et al., 2018: 3; Hardi
 .)et al., 2006: 127اگرچه توافقی در مورد تعری كیفیت
زندگی وجود ندارد ،اما بیشتر محققان بر این باورند كه كیفیات
زندگی سازهای چندبعدی و شامل جنبههای روانای ،اقتصاادی،
اجتماعی و كالبادی اسات ( .)Ma et al., 2020: 165بار
این اساس بسیاری از پژوهشگران ،كیفیت زندگی را باهعنوان
قابلیت زیستپذیری یک ناحیه ،بعضی دیگر بهعنوان سنجهای
برای میزان جذابیت و برخی بهعنوان رفاه عمومی ،بهزیساتی
اجتماعی ،شادكامی ،رضایتمندی و مانند آن تفسایر نمودهاناد
( .)Von Wirth et al., 2015: 190این مفهاو ضامن
دارا بودن ابعااد عینای باه شارایط ذهنای یاا ادراكاات فارد از
واقعیتهای زندگی نیز بستگی دارد .ازآنجا كه مهمترین هدف
برنامهریزان و مدیران شهری ،افزایش سطح كیفیت زنادگی در
شهرها و باال بردن میازان رضاایتمندی در باین شاهروندان
است ،به همین جهت مطالعه كیفیت زندگی خصوصاً در ساطح
محلههای شهری در ساالهاای اخیار موردتوجاه باوده اسات
(پوراحمد و دیگران22 :1391 ،؛ نساترن و دیگاران.)9 :1394 ،
این مطالعات با شناسایی محلههای مسئلهدار ،كش اولویتها و
علل نارضایتی شهروندان و بررسی عوامل اجتمااعی اقتصاادی
مؤثر بر كیفیات زنادگی ،در تادوین راهبردهاا و سیاساتهاای
توسعه پایدار شهری نقش بسزایی داشتهاند .در بسایاری از ایان
پژوهشها دو رویکرد ذهنای و عینای بارای سانجش كیفیات

زندگی بهكار رفته است ( Turkoglu, 2015: 12; Von
 .)Wirth et al., 2015: 192رویکردهاای عینای باه
شرایط عینی زندگی و رفاه افراد از طریق ارضای نیازهای اولیۀ
زندگی تأكیاد دارد .جاان درنیوساکی 1و ریچاارد تیتماوس 2از
پیشگامان این رویکرد هستند (زاهدیاصل و فرخی.)7 :1389 ،
رویکرد عینی ،كیفیت زندگی را بهعنوان مجموعهای از شرایط
واقعی ،بیرونی و مرتبط با استانداردهای زندگی قلمداد میكناد.
این رویکرد وابسته به دادههای ثانویهای است كه از آمارهاای
رسمی و دولتی مانند سرشماری بهدستآمدهاند (فیروزجاییاان و
دیگران.)9 :1394 ،
در رویکرد ذهنی ،كیفیت زندگی به تصور و طرز تلقی افراد
از نوع زندگی مرتبط اسات .ازنظار پژوهشاگران ایان رویکارد،
رضایت از محیط كالبدی ،اقتصادی و اجتماعی ،هساته اصالی
مطالعات كیفیت زندگی ذهنی را تشکیل میدهند ( Chen et
 .)al., 2016: 51اینان معتقدند شهروندان بهترین قضااوت
كنندگان در خصوص موقعیت زندگی خود هستند و لذا كیفیت
زندگی را باید از دیدگاه آنان بررسی نمود .شاخصهای رویکرد
ذهنای از پیماایش ادراكاات ،ارزیابیهاا و رضاایت سااكنین از
زندگی شهری به دست میآیند و بیشتر مفهومی كیفی و نسبی
هستند (خاد الحسینی و دیگران.)51 :1389 ،
بهطوركلی در پژوهشهای اولیه ،اغلب شاخصهای عینی
محیط ،مورد توجه بوده است و تأكید بیشازحد بر آن موجاب
غفلت از شااخصهای ذهنای مایشاود ( Telesca et al.,
 .)2018: 234شااخصهای عینای كیفیات زنادگی ،بارای
ارزیابی رفاه فردی دارای ضریب اعتماد باال اما كاارایی پاایین
است ،درحالیكه شاخصهای ذهنی دارای ضریب اعتماد كم و
كارایی باال است ( .)Tiran, 2016: 59در این میاان طارز
برخورد با موضوع و هدف مطالعه ،عامل اصلی تعیینكننده در
تعیین نوع شاخصها و روش مطالعه است ( Alagheband
 .)et al., 2018: 856باید توجه داشت كه كیفیت زندگی،
بهتنهایی و با استفاده از ابعاد عینی قابلسنجش و اندازهگیری
نیست و باید با ابعاد ذهنی ،بهصورت تركیبی اندازهگیری شاود.
در واقع از طریق یکپارچه كردن ابعاد عینای و ذهنای كیفیات
زندگی ،امکان به دسات آوردن تصاویر كامالتری از كیفیات
زندگی در مقیاسهاای گونااگون مکاانی و زماانی وجاود دارد
( .)McCrea et al., 2006: 81شاخصهای عینی بیشتر
در سطو محله ،شهر و ناحیه استفاده میشود و شاخصهاای
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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2. Richard Titmus
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ذهنی نیز اغلب در سطح افراد جامعه شهری یا روستایی كاربرد
دارد (Mital et al., 2020: 188; Cabrera-
)Barona et al., 2018: 4
هدف پژوهش حاضر بررسی كیفیت زنادگی در محلاههای
درونی شهر سمنان با توجه به شااخصهاای عینای و ذهنای و
درنهایاات اولویااتبناادی آنهااا بااا اسااتفاده از روش تاپساایس
( TOPSIS: Technique for Order Preference by
 )Similarity to Ideal Solutionاست .شهر سمنان در طول

دهه های اخیر توسعه قابل توجهی داشاته اسات و پایشبینای
می شود در افق طر جامع ( ،)1405جمعیت آن باه 270000
نفر برسد (مهندسین مشاور آرمانشهر ،1394 ،جلد  .)16 :6از
سیاست های طر جاامع افازایش ساطح كیفیات زنادگی در
محالت درون شهری ،اسکان جمعیت در آن ها و كاهش روناد
توسااعه شااهر در نااواحی پیرامااونی اساات؛ بنااابراین بررساای

كیفیت زندگی در این محله ها جهت اخذ راهبردها و سیاست-
های الز ضروری می نماید .بر این مبناا باا در نظار گارفتن
مطالعات طر جامع 28 ،محله درونی در هر سه ناحیاه شاهر
كه قابلیت و پتانسیل این امار را دارناد ،انتخااب شادند .ایان
محله ها در ناحیه یک سمنان ،هسته های اولیاه شاکلگیاری
شهر را تشکیل می دهند؛ در ناحیه سه جدید بوده و در ناحیاه
دو نیااز در دوره معاصاار (پهلااوی اول و دو ) توسااعهیافتهاند
(مهندسین مشاورآرمان شهر ،1394 ،جلد  .)4 :3در هر یاک از
این محلهها ،با توجه به دادههای قابلدسترس ،شااخصهاای
موردنظر عینی و ذهنی ارزیابی شده و درنهایت محلههای برتر
معرفی شدهاند.
در پژوهشهای مختل داخلی و خارجی بارای بررسای و
سنجش كیفیت زنادگی از مادلها ،شااخصهاا و متغیرهاای
مختلفی استفاده شده است (جدول .)1

جدول  .1پژوهشهای مطر درزمینه سنجش كیفیت زندگی

نویسندگان

Zulaica et
al., 2019

Biagi et al.,
2018

مطالعهههههه

شاخصها

روششناسی پژوهش

موردی
نااواحی پیاارا عیناااااای و شش شاخص بهمنظور سنجش كیفیت زنادگی
در نظاار گرفتااه شاادند :بهداشاات ،مسااکن،
شهری ماردل ذهنی
دسترسی ،آموزش ،اقتصاد و محیطزیست .اعداد
پالتا ،آرژانتین
و ارقااا مربااو بااه شاااخصهااا باار اساااس
سرشماریهای انجا گرفته در طول ساالهای
 2001تا  2010به دست آمدند .از سوی دیگار
مصاحبههای نیمه ساختاریافتهای نیاز در طاول
ساااالهای  2015تاااا  2016باااهمنظور درک
عمیقتری از مفهو كیفیت زندگی و چگاونگی
ادراک آن از سوی ساكنان نواحی پیارا شاهری
انجا گرفت.
این پژوهش به ادراک ساكنان از مفهو كیفیت
ذهنی
آلگرو ،ایتالیا
زندگی میپردازد .بر این اساس ،درک ساكنان
از كیفیت زندگی به ویژگیهای شخصی ،وجود
امکانات (طبیعی و مصنوعی) و استفاده واقعی
از آنها ،بستگی دارد .روش انجا كار مبتنی بر
مصاحبههای ساختاری و بهصورت چهره به
چهره بوده است و درمجموع  15شاخص ذهنی
مورد بررسی قرارگرفته است.

مقیااااااااس
 Kazemzadehبلوکهااااای
et al., 2018
شاااااهری در

عینی و
ذهنی
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نتایج
دسترسی نابرابر به زیرساختها،
خدمات ،تجهیزات شهری ،نبود
مسکن كافی و زمین شهری از
مهمترین عوامل در كاهش
كیفیت شهری در این منطقه
است.

یافتههای تحقیق نشان میدهد
كه درک ساكنان از كیفیت
زندگی در شهرها به انتخابی
كه مرد انجا میدهند بسیار
وابسته است .این امر به میزان
زیادی با دسترسی به خدمات،
شخصیت افراد ،اختصاص زمان
برای انجا فعالیتها و ارتبا
متقابل اجتماعی كه مرد از آن
لذت میبرند ،مرتبط است.
هدف از پژوهش مدلسازی مکانی و زمانی نتایج حاكی از وجود یک
بهمنظور سنجش كیفیت زندگی در محلههای الگوی نسبتاً منظم بهعنوان
شهری است .برای این منظور از روش افزایش مطلوب از جنوب به
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مناطق  6 ،3و
 11تهران

دوبلین ،ایرلند

تصمیمگیری چند معیاره و منطق فازی استفاده شمال نواحی موردمطالعه است.
شد .ازنظر این پژوهش مدلسازی زمانی مکانی تغییرات فصلی ،بهبودِ كیفیت
میتواند نظارت بر كیفیت زندگی را باالبرده و محیطی در بهار و پاییز را در
مقایسه با زمستان و تابستان
به برنامهریزی برای بهبود آن كمک كند.
نشان میدهد .با انجا تحلیل
حساسیت نتایج موردنظر مورد
تأیید قرار گرفت.
عینی
این پژوهش به تأثیر مثبت فضای سبز و فضای
باز بهعنوان عاملی ارتقادهند كیفیت زندگی
محلهای میپردازد .دادهها از پرسشنامههایی كه
توسط  483سرپرست خانوار كه در سه محله از
شهر دوبلین ساكن هستند ،بهدستآمده است.
این محلهها یکی در داخل شهر ،دیگری در
حومه و آخرین محله نیز یک شهرک است كه
در فاصله دورتری از شهر واقع شده است.

Douglas et
al., 2019

امینی و دیگران،
1398

محاااالت
مساااکونی
فرساااوده
منطقاااه 12
تهران

ذهنی

ازنظر این تحقیق درک مثبت از
فضای سبز و فضای باز
بهعنوان پیشبینی كنندههای
مهم از سطح كیفیت زندگی،
میتواند در نظر گرفته شود.
نتایج حاكی از نیاز به
راهحلهای طراحی است كه
برای دستیابی به كیفیت زندگی
بهتر در محله ،نوع و گونه
شناسی محله را نیز در نظر
میگیرد.

این تحقیق باهدف نقش كاربریهای
نتایج تحقیق نشان داد بین
فرامنطقهای بر كیفیت زندگی محیطهای
مؤلفههای كیفیت زندگی و
مسکونی فرسوده انجا شده است .روش تحقیق
كاربری فرا منطقهای رابطه
بهصورت توصیفی -تحلیلی و با استفاده از
معنادار  99درصد وجود دارد و
نر افزارهای  SPSSو LISREL 8.8
كاربری فرا منطقهای اثر
انجا گردید .حجم نمونه از طریق فرمول
مستقیمی بر كیفیت زندگی
كوكران  384نمونه تعیین شد .در این میان
محیط مسکونی فرسوده منطقه
شاخص كاربری فرا منطقهای بهعنوان متغیر
 12میگذارد .همچنین میزان
مستقل و شاخصهای كیفیت زندگی بهعنوان
رضایت ساكنین از كیفیت
متغیر وابسته مورد ارزیابی قرار گرفتند.
زندگی كم است.

دادهها و روشکار
این تحقیق به لحاظ هدف ،كاربردی و ازنظر روش ،توصایفی -
تحلیلی است و شااخصهای ماورد بررسای بارای هار یاک از
محلهها ،بر مبنای رویکردهای عینی و ذهنی طبقهبندیشدهاند.
شاخصهای عینی شامل  8مورد هستند كه با توجه به اساناد و
مطالعات میدانی ،دادههای موردنیاز بارای هار یاک از محلاهها
جمعآوری و هار یاکبر مبناای روش متفااوتی تحلیلشادهاند.
شاخصهاای ذهنای نیاز دربردارناد  5گوناه هساتند و بارای
سنجش آنها از پرسشنامه استفاده شده است .جمعیت ساكن در
محالت درونی شهر سمنان در حادود  115000نفار و 33800

خانوار است (مهندسین مشاور آرمانشهر ،1394 ،جلد  .)8 :6بار
این مبنا ،با استفاده از جدول مورگان  390پرسشنامه نیاز اسات.
جامعه آماری سرپرستان خانوارها بوده و نموناهگیری باه روش
تصادفی گروهی (طبقهای) 1ساده انجا شد؛ بهگوناهای كاه در
هر یک از محلهها 14 ،پرسشنامه تکمیل شاده اسات .در هار
یک از محلهها از پاسخدهندگان خواساته شاد تاا باا توجاه باه
وضعیت آن شاخص در محله خاود ،عاددی باین  1تاا  4را در
پرسشنامه وارد نمایند .بدین معنا كه عدد  4نشااندهند ساطح
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Stratified Random Sampling
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بسیار خاوب شااخص ماوردنظر و اعاداد  2 ،1و  3باه ترتیاب
نشاندهند وضعیت خوب ،متوسط و ضعی هستند .درنهایت از
تمامی مقاادیر در هار یاک از شااخصهاا در محلاه ماوردنظر
میانگین گرفته شد .برای اولویتبندی محلهها بر مبنای مقاادیر
بهدستآمده از شاخصهای عینی و ذهنی ،از روش تاپسایس و
برای وزندهای هار یاک از شااخصها نیاز از روش آنتروپای
استفاده شد .نظار باه آنکاه كیفیات زنادگی تعریفای دقیاق و
مشخص نداشته و بررسی همه شاخصهای عینی و ذهنی نیاز،
امری ناممکن اسات ،جهات سانجش و ارزیاابی اولویاتهاای
بهدستآمده از روش تاپسیس در مقایساه باا شارایط كناونی و
واقعیتهای موجود ،به سه بنگاه معامالت امالک در هر یک از
نواحی مراجعه شد( 1جمعاً  9بنگاه) و از آنان خواسته شد با توجه
به میزان خریدوفروش ،رهن ،اجاره و باهطوركلی تمایال مارد
جهت سکونت در محلههای مختل  ،عددی بین  1تا ( 4همانند
مقیاس بندی پرسشنامه قبلی) منظاور نمایناد .از ساوی دیگار
جهاات دخیاال كااردن نظاارات كارشناساای ،بااه چهااار نفاار از
كارشناسااان شهرسااازی شااهرداری ساامنان مراجعااه و از آنااان
درخواست شد با توجه باه تعاداد پرواناههای صادرشاده جهات
ساختوساااز ،پایااان كااار ،سااطح زناادگی ماارد در محلااههااا،
كاربریهای خدماتی و كمبودهای موجود و همچناین اقادامات
شاهرداری جهات افاازایش كیفیات زنادگی در ایاان محلاههااا،
پرسشنامه مربوطه را پر نمایند .درنهایت از مقادیر بهدساتآمده
برای هر یک از محلهها میاانگین گرفتاه شاد و اولویاتبنادی
بهدستآمده با اولویتهای حاصلشده از روش تاپسیس مقایسه
تطبیقی 2انجا گرفت.
بنا بر تقسیمات ارائهشده در طر جامع سامنان ،شاهر از 3
ناحیه و  40محله تشکیلشده اسات .ناحیاه یاک هساته اولیاه
شکلگیری شهر بوده و دربردارناد محلاههای قادیمی ،بافات
تاریخی و فرسوده است .شکلگیری محلهها و توسعه شهر پس
از ناحیه یک در ناحیه دو و در دهههای اخیر در ناحیه ساه روی
داده است (شکل ( .)1مهندسین مشاور آرمانشهر ،1394 ،جلاد
.)16 :3

شکل  .1موقعیت جغرافیایی شهر سمنان
ترسیم :نگارندگان

برای بررسای كیفیات زنادگی در محاالت درونای شاهر
سمنان 28 ،محله انتخاب شد كه  7محله آن در ناحیه یاک9 ،
محله آن در ناحیه دو و  12محله آن در ناحیه سه واقعشادهاند.
با توجه به آمارهای موجود در طار جاامع ایان محلاهها اكثار
جمعیت شهری و كاربریهای خدماتی را در خود جایدادهاناد و
از سوی دیگر با توجاه باه ضاوابط مطر شاده در افاق طار ،
قابلیت توسعه درونی را بر عهاده داشاته و تاراكم سااختمانی و
جمعتی آنهاا بایاد افازایش یاباد ،بهگوناهای كاه بافاتهاای
ساختهشده قبلی در این محلاهها ،بهتادریج نوساازی شاده و از
ظرفیت حداكثری در تراكمهاای مصاوب بهارهمناد مایشاوند
(مهندسین مشاور آرمانشهر ،1394 ،جلد  .)43 :6بار ایان مبناا
بررسی كیفیت زندگی در این محلاههاا جهات توساعه آیناده و
استقرار جمعیت ضاروری ماینمایاد .نظار باه آنکاه بعضای از
محلهها دارای نا شناختهشده و مشخصی نیستند ،از اعداد برای
معرفی كلیۀ محلهها استفاده شده است (شکل .)2

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1نظر به آنکه سمنان شهری با اندازه متوسط است ،بنگاههای امالک
اطالعات تقریباً كاملی از مشخصات ،ویژگیها و كیفیت هر یک از محلهها
دارند.
2. comparative comparison
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شکل  .2موقعیت محلههای درونی شهر سمنان
ترسیم :نگارندگان
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شرح و تفسیر نتایج
طراحی و تدوین شاخصهای كیفیت زندگی یکای از راههاای
عملیاتی كردن این مفهاو اسات .بسایاری از محققاان بارای
ارزیابی كیفیت زندگی نیاز به هر دودسته از شاخصهای عینی
و ذهنی را یاادآور شادهاند (رضاوانی و منصاوریان.)6 :1387 ،
تعیین نوع شاخصها ،روش تحلیل ،مقیاس مطالعه و دیگر ابعاد
پژوهش ،مرتبط باهدف اصلی تحقیاق ،تخصاص پژوهشاگر و
همچنین دادههای قابلدسترس اسات (فیروزجاییاان و دهقاان
حداد.)159 :1394 ،
سنجش شاخصهای عینی

شاخصهای عینی مورد بررسی شامل ماوارد زیار مایباشاند و
برای ارزیابی هر یک از آنها از روشهای متفاوتی استفادهشده
است.
قیمت زمین

این شاخص میتواند بیانگر كیفیات محایط و باه دنباال آن،
كیفیت زندگی نیاز باشاد ،بهگوناهای كاه در محلاههاایی كاه
استانداردهای باالیی به لحاظ كیفیت محیط ساختهشده دارناد،
قیمت زمین نیز بیشتر است (حقجاو و دیگاران.)109 :1392 ،
برای تعیین میانگین قیمت زمین در هر یک از محلهها ،به ساه
بنگاه معامالت امالک 1در هر یک از نواحی مراجعه شد (جمعااً
 9بنگاااه) و میااانگین مقااادیر بهدسااتآمده در چهااار سااطح
طبقهبندی شد( 2شکل .)3

دسترسی به مراکز شهری

قابلیت دسترسی بهعنوان تواناایی دسترسای باه محصاوالت،
خدمات ،تسهیالت ،شغل ،خانه ،فضاهای تفریحی ،مکانهاای
خرید و دیگر فعالیتهاای جنبای در یاک مادتزمان معقاول
تعری میشود (طالعی و دیگاران .)441 :1388 ،بارای تعیاین
شاخص دسترسی برای هر یک از محلهها ،از رابطه ( )1استفاده
شده است (حسینی78 :1391 ،؛ خر روز و طالعی.)71 :1392 ،
𝑛𝑔𝑇𝛽𝐴𝑔 = ∑9𝑛=1 𝑃𝑛 ∗ 𝑒 −
رابطه ()1
 = Agشاخص دسترسی برای هر یک از محلهها نسبت به
مراكز شهری
 = βبیانگر روند نزولی دسترسی با افزایش زمان دسترسای
است .در این رابطه بر اساس الگوی دسترسیپذیری و همچنین
نظرات كارشناسان این مقدار برابر یک در نظر گرفته شده است.
𝑛𝑔𝑇 = زمان دسترسی هر یک از محلهها تا مراكز جاذب.
پارامتر زمان از حاصل تقسیم پارامتر فاصله بر سارعت اتومبیال
به دست میآید .حداكثر سرعت در خیابانهای شاریانی اصالی
 60كیلااومتر باار ساااعت و در خیابانهااای شااریانی فرعاای 50
كیلومتر بر ساعت است (دفتر تحقیقات كاربردی راهاور:1391 ،
 .)86با توجه به آنکه برای دسترسای هار یاک از محلاهها باه
مراكز شهری باید چندین خیابان شریانی اصالی و فرعای طای
شود ،میانگین سرعت  55كیلومتر بر ساعت در نظر گرفته شاد.
بر این مبنا مقدار 𝑛𝑔𝑇 از رابطه ( )2زیر به دست میآید:
رابطه ()2

1
𝑑
𝑛𝑔 55000

=

𝑛𝑔𝑑
𝑛𝑔𝑣

= 𝑛𝑔𝑇

𝑛𝑔𝑑  ،فاصله تحت شبکۀ مركز هار یاک از محلاهها باه
سایر مراكز شهری برحسب متر است .با جایگزینی رابطه ( )2در
رابطه ( )1شاخص دسترسی بهصورت رابطاه ( )3قابلمحاسابه
است.
1

رابطه ()3

شکل  .3قیمت زمین در محلههای درونی شهر سمنان
ترسیم :نگارندگان

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1اشارهشده در روش تحقیق.
 .2در تمامی نقشههای ارائهشده در این پژوهش ،جهت طبقهبندی مقادیر
بهدستآمده از روش شکستهای طبیعی ()Natural Breaks
استفادهشده است.

𝑛𝑔𝑑𝐴𝑔 = ∑9𝑛=1 𝑃𝑛 ∗ 𝑒 −55000

𝑛𝑃 = میزان اهمیت هر یک از مراكز شهری ؛
در ایاان پااژوهش  9مركااز اصاالی شااهر ساامنان در نظاار
گرفتهشدهاند .هر یک از این مراكز از یکسو در نزدیکای خاود
كاربریهای تک خدماتی و چند خدماتی مهمی را جایدادهاند و
از سوی دیگر باه لحااظ رفتوآماد و دسترسای حاائز اهمیات
هستند (جدول  )2و (شکل ( .)4مهندساین مشااور آرمانشاهر،
 ،1394جلد .)23 :3
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جدول  .2مراكز اصلی شهر سمنان

منبع :طر جامع سمنان1394 ،

تحصاایلی ،خریااد و تفریحاای بااه هاار یااک از ایاان مراكااز یااا
كاربریهای اطراف آن عددی از یک تاا  10را منظاور نمایناد.
میانگین امتیازات نهایی به شر زیر است (جدول .)3
جدول  .3مقادیر اهمیت هر یک از مراكز شهری

شکل  .4موقعیت مراکز اصلی شهر سمنان
ترسیم :نگارندگان

برای تعیین میزان اهمیت هر یک از مراكز شاهری ( 𝑛𝑃 )،
یک نمونهگیری تصادفی ساده از میان خانوارها انجا گرفت .بر
این مبنا تعداد  100سرپرست خاانوار از كال محلاهها انتخااب
شدند كه با استفاده از جدول مورگان تعداد  80پرسشانامه نیااز
است .از آنان خواساته شاد تاا باا توجاه باه سافرهای شاغلی،

منبع :نگارندگان

در نهایت با استفاده از رابطه ( )3شاخص دسترسی برای هر
یک از محلهها به دست میآید (شکل .)5
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شکل  .5مقادیر شاخص دسترسی برای هر یک از مراكز شهری
ترسیم :نگارندگان

درآمد و بعد خانوار

بهطوركلی خانوارهایی با سطح درآمادی بااالتر ،موقعیاتهاای
اجتماعی مناسبتر و همچنین تعداد افراد بیشاتر (بعاد خاانوار)،
تمایل به سکونت در محلههایی رادارند كه عالوه بار دسترسای
مناسب به مراكز شهری از سایر امکانات خدماتی نیز برخاوردار
باشند .بر این مبنا این دو شااخص در پاژوهشهاای گونااگون
ماورد بررسای قرارگرفتهاناد (پوراحماد و دیگااران.)28 :1391 ،
برای تعیین میانگین بعد خانوار و ساطح درآماد در هار یاک از
محلهها از دادههای طر جامع استفاده شد (شکل  6و .)7

شکل  .7میانگین بعد خانوار در محلههای درونی شهر سمنان
ترسیم :نگارندگان

میانگین مساحت واحد مسکونی

از آنجا كه مسکن ،مهمترین كاربری زمین در مناطق شاهری
است و بزرگترین بخش مخارج خانوار در ایران را تشکیل می-
دهد ،میانگین مساحت قطعات مسکونی بهعنوان مبناایی بارای
سنجش كیفیت زندگی به كار میرود (حااجی ناژاد و دیگاران،
)174 :1395؛ و تمایل خانوارها برای سکونت در محالتای كاه
قطعات مسکونی بزرگتری دارند ،بیشتر است (شکل .)8

شکل  .8میانگین مساحت واحدهای مسکونی در محلههای درونی
شهر سمنان
ترسیم :نگارندگان

دسترسی به فضای سبز
شکل  .6میانگین درآمد در محلههای درونی شهر سمنان
ترسیم :نگارندگان

چگونگی پراكنش فضایی و میزان دسترسی به فضاهای سبز از
اهمیت زیادی برخوردار است و نقش اساسی در دساتیابی باه
عدالت و براباری اجتمااعی و كیفیات زنادگی دارد (كرامتای و
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دیگران .)534 :1394 ،بهطوركلی ،فضاهای سبز شهری به چند
نوع اعم از بوستانهای همسایگی ،محلهای ،ناحیهای ،منطقاه-
ای و شهری تقسیم میشوند (قربانی( )112 :1389 ،جدول .)4
جدول  .4شعاع عملکرد انواع فضای سبز شهری
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برای سطح سرویسدهی ایستگاههای اتوباوس در نظار گرفتاه
شده است (رهنما و فرقانی .)75 :1387 ،ازآنجاكه ایستگاههاای
اتوبوس موجود در شهر سمنان حجم باالیی را به لحااظ ساطح
سرویسدهی نظیر شهرهای بزرگ ندارند ،شعاع عملکردی هار
یک از ایستگاهها 300 ،متر در نظر گرفته شده و میازان ساطح
پوشش هر یک از آنها بارای محاالت مختلا محاسابه شاد
(شکل .)10

منبع :قربانی)1389( ،

با توجه به جدول ( ،)3بوستانهای شهر سمنان طبقهبنادی
و شعاع عملکاردی  2500 ،1200 ،600 ،200و  4000متار باه
ترتیااب باارای بوسااتانهای همسااایگی ،محلااهای ،ناحیااهای،
منطقهای و شاهری در نظار گرفتاه شاد (كرامتای و دیگاران،
 .)552 :1394بر این مبنا میزان مساحت تحت پوشش محلاهها
برای هرگونه از فضاهای سبز شهری برحسب درصد باه دسات
آمد .درنهایت با جمع مساحت تحت پوشش هر یک از محلهها،
امتیاز آنها ازنظر دسترسی به انواع بوستانهای شاهری تعیاین
شد( .شکل .)9

شکل  .9امتیاز دسترسی به فضاهای سبز شهری در محلههای درونی شهر
سمنان
ترسیم :نگارندگان

شکل  .10امتیاز دسترسی به ایستگاههای اتوبوس در محلههای درونی
شهر سمنان
ترسیم :نگارندگان

کیفیت ساختوساز

كیفیت ساختوساز در نواحی مختلا سامنان متفااوت اسات.
بیشترین بناهای نوساز در ناحیه سه و اكثر بافتهاای فرساوده
نیز در اطراف هستههای اولیه شکلگیری شهر ،در ناحیاه یاک
قرار دارند (مهندساین مشااور آرمانشاهر ،1394 ،جلاد .)67 :4
برای سنجش این شاخص ،كیفیت بنا در چهار سطح طبقهبندی
و امتیازدهی شد (جدول  .)5سپس ،نسبت مساحت هار یاک از
سطو نوساز ،قابل نگهداری ،تعمیری و تخریبی در هر یاک از
محالت نسبت بهكل مساحت ساختهشده به دست آمد .با ضرب
هر یک از نسبتهای محاسبهشاده در امتیااز مرباو و تعیاین
میانگین آنهاا ،مقاادیر كیفیات ساختوساازها در هار یاک از
محلهها به دست میآید (شکل .)11
جدول  .5طبقهبندی و امتیاز كیفیت بناها

دسترسی به حملونقل عمومی

در پژوهشهای مختلا باا توجاه باه حجام و عباور خطاو
اتوبااوسرانی ،شااعاعهای عملکااردی  400 ،300و  500متااری

منبع :طر جامع سمنان1394 ،
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شکل  .11میانگین امتیاز كیفیت ساختوساز در محلههای درونی شهر
سمنان
ترسیم :نگارندگان

سنجش شاخصهای ذهنی

بااا توجااه بااه مباحااث مطر شااده درروش تحقیااق ،مقااادیر
شاخصهای ذهنی با استفاده از پرسشنامه به دست مایآیناد و
میانگین آنها در هر یک از محلهها محاسبه و در چهاار ساطح
طبقهبندی میشود .شاخصهای ذهنی مورد بررسای عبارتاناد
از:
امنیت :این شاخص جهت بررسای احسااس امنیات بارای
بانوان و كودكان بهویژه هنگا شب ،وجود چهرههای ناآشانا و
غیربومی و میزان جر و سرقت در محلاه باهكاار رفتاه اسات
(پوراحمد و دیگران( .)29 :1391 ،شکل .)12

شکل  .12میانگین امتیاز امنیت
ترسیم :نگارندگان

احساس تعلق نسبت به محله :منظور از ایان شااخص
اهمیت حضور فرد و احساس مسائولیت او در قباال مشاکالت
محله خویش است (شکل .)13

شکل  .13میانگین امتیاز احساس تعلق به محله
ترسیم :نگارندگان

کیفیت آب :ازآنجا كه شهر سمنان به لحاظ كیفیات هاوا،
آلودگی صوتی و دفع فاضالب و زباله در وضعیت مطلوبی قارار
دارد ،مهمترین عامال در میاان آلاودگیهاای زیساتمحیطی،
كیفیت آب مصرفی است .نظر به آنکه شهر سامنان در منطقاه
گر و خشک واقع شده است و منابع تأمین آب آن چاهها ،قنات
و آبهای سطحی میباشد ،سطح كیفیت آب سمنان در محله-
های مختلا  ،متفااوت اسات (مهندساین مشااور آرمانشاهر،
 ،1394جلد ( .)39 :2شکل .)14

شکل  .14میانگین امتیاز كیفیت آب محله
ترسیم :نگارندگان

روابط اجتماعی و همبستگی اعضای محله :این شاخص
بیانگر همکاری ،مشاركت آگاهانه ،احساس مسئولیت و درنهایت
سرمایه اجتماعی در محله است (نسترن و دیگران.)14 :1394 ،
(شکل .)15
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𝑗𝑖𝑥 = مقادیر بهدساتآمده از هار یاک از شااخصهای
عینی و ذهنی
• گا ( :)2تعیین آنتروپی هر شاخص
∑m
رابطه(i=1 Pij ln( Pij ) )5

1
)ln(m

Ej = −

• گا ( :)3محاسبه درجه انحراف هر شاخص
dj = 1 − Ejرابطه ()6
• گا ( :)4محاسبه وزن هر یک از شاخصها
رابطه ()7

dj
n
∑j=1 dj

= wj

درنهایت وزنهای بهدستآمده برای هر یک از شااخصها
بهصورت زیر است (جدول .)6

شکل  .15میانگین امتیاز همبستگی و روابط اجتماعی
ترسیم :نگارندگان

زیبایی و جذابیت محله به لحاظ منظهر شههری :ایان
شاخص به مفهو كیفیات فضااهای محلاه و طراحای مناساب
آنها به لحاظ منظر شهری میباشد .زیباایی و جاذابیت محلاه
زمینۀ حضور ساكنان را فراهم میساازد و موجاب سارزندگی،
نشا و رشد اجتماعی و فرهنگی آنان میشود (شکل .)16

جدول  .6وزن بهدستآمده برای هر یک از شاخصها

منبع :نگارندگان

شکل  .16میانگین امتیازات زیبایی و جذابیت محلهها
ترسیم :نگارندگان

تعیین وزن شاخصها با استفاده از روش آنتروپی

جهت تعیین وزن هر یک از شاخصها از روش آنتروپی استفاده
شد كه شامل  4گا است.
• گا ( :)1محاسبه مقادیر : Pij
x

Pij = ∑m ijx

رابطه ()4
1,……,n

i=1 ij

=j

;

1,……,m

=i

اولویتبندی محلهها با استفاده از روش تاپسیس

جهت اولویتبندی محلهها با توجه باه شااخصهاای عینای و
ذهنی محاسبهشده ،از روش تاپسیس استفاده شد .در این روش
گزینهها بر اساس شباهت به حل ایده آل رتبهبندی مایشاوند؛
بهطوریكه هر چه گزینهای شبیهتر به حل ایده آل باشد ،رتباه
باالتری خواهد داشت .مراحل این روش بهصورت زیر است:
مرحله ( :)1بی مقیاس كاردن شااخصهاا :در ایان
•
مرحله با استفاده از رابطه ( )8مقادیر بهدستآمده برای هر یاک
از شاخصهای عینی و ذهنی بی مقیاس میشوند.
رابطه ()8

x

rij = ∑m ijx2

i=1 ij
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𝑗𝑖𝑥 = مقادیر بهدستآمده از هر یک از شاخصها
مرحله ( :)2تعیین وزن هر یک از شااخصهاا :ایان
•

جدول  .7مقادیر شاخص شباهت برای هر یک از محلهها

وزنها با استفاده از روش آنتروپی (جدول  ،)6مشخصشدهاند.
•

مرحله ( :)3ارائاه جادول مقاادیر بای مقیااس شاده

وزندار :بااا ضاارب وزنهااای بهدسااتآمده باارای هاار یااک از
شاخصها در مرحله ( ،)2در مقادیر مرحله ( ،)1جدول بی مقیاس
شده وزندار به دست میآید.
vij = wj rij

رابطه ()9

j= 1,….., n; i= 1,….., m
مرحله ( :)4یافتن مقادیر ایده آل و ضاد ایاده آل در

•

هر یک از شاخصها (رابطه  10و .)11
|)𝐴+ ={(Max Vij|j𝜖J),(Min Vij-| j𝜖J-
,,,,,,,,,,,,,,
J-, nnnnnnnnnn
}}
رابطه ()10

منبع :نگارندگان

با توجه به جادول ( ،)7محلاه  ،22دارای بااالترین ساطح
كیفیت زندگی و محلاه  10پاایینترین ساطح را دارد .بار ایان
اساس طبقهبندی كیفیت زندگی محلهها در چهار ساطح بسایار
خوب ،خوب ،متوسط و پایین بهصورت زیر است( .شکل .)17

|)𝐴− ={(Min Vij| j𝜖J),(Max Vij-| j𝜖J-
nnnnnnnnnnnnnnJ-nnnnnnnnnnn
}}
رابطه ()11
 νمرحله ( :)5محاسبه فاصله از ایده آل و ضد ایده آل:
در این مرحله برای هر یک از محلهها فاصله از مقادیر ایاده آل
و ضد ایده آل به ترتیب از روابط ( )12و ( )13محاسبه شد:
رابطه ()12
𝑛

= √∑( 𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗+ )2

𝑆𝑖+
شکل  .17اولویتبندی سطح كیفیت زندگی محلهها بر مبنای امتیازات
روش تاپسیس
ترسیم :نگارندگان

𝑗=1

رابطه ()13
n

= √∑( Vij − Vj− )2

Si−

با توجه به شکل ( ،)17محلههای ناحیه دو از سطح كیفیت
باالتری نسبت به محلههای ناحیه سه و یک قرارگرفتهاند.

j=1

•

مطالعه تطبیقی میان اولویتههای بهدسهتآمده از روش

مرحله ( :)6محاسابه شااخص شاباهت :بارای تعیاین

تاپسیس و نتایج پرسشنامه (نظرات کارشناسان)

شاخص شباهت برای هر یک از محلهها از رابطاه()14

با توجه به تعدد عوامل و متغیرهای مختل در مسائل شهری و
كیفی بودن بعضی از آنها و درنتیجاه نایکساان باودن آنهاا،
روشهای تطبیقی ،كاربرد فاراوان دارناد .باهطوركلی اینگوناه
مطالعات زمانی صورت میگیرند كه دو موضوع دارای جهاتی از
تشابه و اخاتالف باوده و مقایساه میاان آن دو ضاروری باشاد
(ساروخانی.)183 :1384 ،

استفاده میشود.
رابطه ()14

S−
i
+
S−
i + Si

= Ci

مقادیر بهدستآمده برای شاخص شباهت برای هر یاک از
محلهها بهصورت زیر است (جدول :)7
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باا توجااه باه مطالااب بیانشاده در روش تحقیااق و نتااایج
بهدستآمده از پرسشانامۀ پرشاده توساط ماالکین بنگااههاای
امالک و كارشناسان شهرسازی ،میانگین امتیاز ساطح كیفیات
زندگی در هر یک از محلهها محاسبه میشود( .جدول .)8
جدول  .میانگین امتیاز كیفیت زندگی بر مبنای پرسشنامه صاحبنظران

منبع :نگارندگان

بر این مبنا طبقهبندی كیفیات زنادگی محلاههاا در چهاار
سطح بسیار خوب ،خوب ،متوسط و پایین بهصورت زیار اسات.
(شکل .)18

شکل  .18اولویتبندی سطح كیفیت زندگی محلهها از دیدگاه
صاحبنظران
ترسیم :نگارندگان

مقایسه شکلهای ( )17و ( )18نشان میدهد كاه محلاهها
 22 ،6 ،4و  25در هاار دو روش دارای سااطح كیفیاات زناادگی
بسیار مطلوب ،محلههای  13 ،11 ،10 ،2 ،1و  17سطح كیفیت
زندگی پایین ،محلههای  14 ،9 ،3و  21دارای كیفیات زنادگی
متوسط و محلههای  23 ،8 ،16نیز سطح كیفیت زندگی خاوبی
دارند .بر این مبنا در  17محله ،اولویتبنادی ارائهشاده از روش
تاپسیس و پرسشنامۀ كارشناسان و بنگاههای امالک با یکدیگر
همخوانی دارند .مقایسه تطبیقی یازده محلاه دیگار نیاز نشاان
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میدهد كه اختالف میان نتایج صرفاً در چاارچوب یاک ساطح
شکلگرفته است؛ بهطوریكه بهعنوانمثال محلاه  24و یاا 28
در اولویتهای تاپسیس دارای كیفیت زندگی خوب اما به لحاظ
پرسشنامه سطحی متوسط دارند .بر این اساس مایتاوان بیاان
كرد كه اولویتبندی ارائهشده بهوسایله سانجش شااخصهای
عینی و ذهنی با اولویتهای ارائهشاده از ساوی صااحبنظران
تفاوتهای زیادی ندارد و نتایج بهدستآمده در بسیاری از موارد
قابلقبول است.
بحث و نتیجهگیری
كیفیت زندگی شهری ،امروزه بهعنوان یکی از مسائل اساسی،
موردتوجه برنامه ریزان شهری بوده و در منابع مختل  ،تعاری
متفاوتی از آن بیاان شاده اسات .در پاژوهشهاای گونااگون،
بهمنظور سانجش كیفیات زنادگی از مادلهاا ،شااخصهاا و
متغیرهای مختلفی استفاده شده كه نشااندهند چناد وجهای
بودن این مفهو است .در این پژوهش ،سنجش كیفیت زندگی
در محلههای درونی شهر سامنان باا اساتفاده از شااخصهاای
عینی و ذهنی انجا گرفت و با اساتفاده از روش آنتروپای وزن
دهی شد .در مرحله بعد ،با بهكارگیری روش تاپسیس محلههای
شهری اولویتبندی شد .نتایج حاصل نشان مایداد كاه محلاه
 ،22باالترین سطح كیفیت زندگی و محله  10پایینترین سطح
را دارند .از جهت نواحی شهری نیز ،ناحیه دو دارای محلههاایی
باكیفیت زندگی باالتر و بعاد از آن ناحیاه ساه كاه متشاکل از
محلههای جدید شهری است و ساپس در پاایینتارین مرتباه،
ناحیه یک قرارگرفته اسات .درواقاع ناحیاه یاک ،هساته اولیاه
شکلگیری شهر بوده است و بخش زیادی از آن را بافاتهاای
تاریخی و فرسوده تشکیل میدهد .از هفت محله مورد بررسای
در این ناحیه ،پنج محله دارای سطح كیفیت زندگی پاایین و دو
محله دیگر سطحی متوسط دارند كه این امر نشان از مسائلهدار
بودن بافتهای فرسوده و تاریخی است.
نظر به آنکه ،به دلیل فقدان تعریفی دقیق از كیفیت زندگی
و عناصر تشاکیلدهند آن ،پژوهشاگران قاادر باه پیاروی از
استاندارد خاصی برای تبیین كیفیت زندگی نیستند ،نمیتاوان
ادعا كارد آنچاه در ایان پاژوهش باهعنوان كیفیات زنادگی
شهروندان معرفیشده است واقعاً نشاندهند كیفیات زنادگی
آنهاست .چهبسا عوامل و عناصری ازنظار دورماناده و یاا باه
دلیل عد دسترسی به دادهها در نظر گرفته نشدهاند ،اماا تاأثیر
عمیقی بر سنجش كیفیت زندگی محلههای موردمطالعه دارناد.
بر ایان اسااس بارای ارزیاابی نتاایج بهدساتآمده ،از نظارات
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كارشناسان شهرسازی شهرداری سمنان و بنگاههای معاامالت
امالک استفاده شد .مقایسه تطبیقی میاان نتاایج ایان دو روش
نشان میداد كه كیفیت زندگی در  17محله مطابق با سانجش
آنها با استفاده از شاخصهای عینی و ذهنی باوده اسات و در
 11محله دیگر نیز اختالف زیادی وجود ندارد.
برای پژوهشهای آینده ،موارد زیر پیشنهاد میشود:
در ایاان پااژوهش بااا توجااه بااه دادههااای موجااود،
•
مجموعاً  13شاخص عینی و ذهنی مورد بررسای قارار گرفتناد.
برای ارزیابی دقیقتر ،میتوان از تعداد شااخصهاای بیشاتری
خصوصاً در زمینههای اجتماعی  -اقتصادی استفاده نمود.
•

جهت وزندهی متغیرها روشهای دقیقتار دیگاری

نظیر ،روش بردار ویژه 1میتواند باهكاار رود .از ساوی دیگار از
نظرات كارشناسی نیز میتوان در غالب پرسشنامه استفاده نمود
كه این امر میتواند نظرات انسانی را دخیل نموده و به واقعیات
نزدیکتر باشد.
• ازآنجاكه بسیاری از خانوارهای با سطو درآمدی پاایین در
محلههای پیرامونی سمنان ساكن هستند و بنا بر دادههاای
موجود از طر جامع ،كیفیت زندگی در آنهاا پاایین مای-
باشد ،پیشنهاد میگردد كیفیت زندگی در این محلهها مورد
بررسی قرار گیرد تا نتایج حاصل به لحاظ مدیریت شاهری
جهت اخذ سیاستهای الز جهات ارتقاا كیفیات زنادگی
مورد استفاده قرار گیرد.
• مطالعات صورت گرفته در مورد كیفیت زندگی نشان مای-
دهد رابطۀ ضعیفی بین شاخصهای عینی كیفیت زنادگی
شهری و شاخصهای ذهنی آن وجود دارد .بر این اسااس
پیشنهاد میشود ،شاخصهای مورد نظر از دو جهت ذهنای
و عینی بررسی شده و با استفاده از روشهای آماری ،نتایج
حاصل با یکدیگر مقایسه شوند .این امر میزان انطباق ایان
رویکردها را مشخص كرده و به واقعیت نزدیکتر است.
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