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و  شدهيزيربرنامه هاي  کيفيت زندگي در محلاتبررسي تطبيقي تفاوت

 آباداسلام)نمونه موردي: محلات کارمندان و  ي غيررسمي شهريهاسکونتگاه

 1 شهر زنجان(

 2محسن احدنژاد 

  3سعيد نجفي

  ده يچک
ر و غنا در ن که به تمرکز فقينو ينيشدن و شهرنش ين است که در روند جهانيا يايها گويررسب

در جهت  يشهر ها توسعهطرح ياز ناکارآمد يش دارد، خلأ ناشيدر حال توسعه گرا ياغلب کشورها
 يهاسکونتگاه يامکان بروز الگوها يتوسعه در محلات شهر يمطلوب دستاوردها ييع فضايتوز
 يقيطبسه تيآن است مقا ين پژوهش در پيهد. آنچه ايشده را ارائه ميزيرو برنامه يررسميغ
عنوان محله و کارمندان به يررسميعنوان محله اسکان غآباد بهدر اسلام يت زندگيفيک

و  ي، کالبدي، مذهبي، فرهنگي، اجتماعياقتصاد يهاشده شهر زنجان بر اساس شاخصيزيربرنامه
و  يااستفاده از منابع کتابخانه يليو تحل يفيق پژوهش توصيروش تحق است. يطيمحستيز
 Spssافزارشده وارد نرم يآورجمع يهااست. داده يت زندگيفيک يهال شاخصيجهت تحل يشيمايپ

 و جهت آزمون Vikor ،AHPاز مدل  يت زندگيفيک يهاشاخص يقيتطب يشده و سپس جهت بررس 
استفاده  (Chi-Squre) دو يکا ين و آزمون استنباطيانگير مينظ يفيتوص يهاآزمونات از يفرض

ت نامطلوب يها نشان از وضعبر اساس مدل يقيتطب ياز بررس يپژوهش حاکج يشده است. نتا

                                                           
شده  يزيرو برنامه يررسميدر محلات اسکان غ يت زندگيفيک يهاشاخص يقيمطالعه تطب»نامه انيمقاله حاضر برگرفته از پا -2

 ه شده است.يباشد که توسط نگارندگان تهيآباد و کارمندان( ممحلات اسلام ؛: شهر زنجاني)نمونه مورد
 Email:ahadnejad@gmail.com .                                             انشگاه زنجانريزي شهري ددانشيار جغرافيا و برنامه ـ0

 .ريزي شهري دانشگاه زنجاندانشجوي کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ـ9
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 يهاشاخص زان اختلاف دريمحله کارمندان دارد و مآباد نسبت به ها در محله اسلامشاخص
ها آن يت زندگيفيها کک از شاخصي ر هر کداميين با تغيچنر است. هميچشمگ يو کالبد ياقتصاد

ت يفيان برداشت و جهت بهبود و ارتقاء کيرا از م ينشيگز يهاد نگاهين بايابد. بنابرايير مييز تغين
 مطلوب تلاش کرد. يهايزيرشهروندان برنامه يزندگ

 .شهر زنجان ،يررسميغ يهاسکونتگاه ،شدهيزيرمحلات برنامه ،يت زندگيفيک :يديکل واژگان

 

 مقدمه 

ن به تمرکز فقر و غنا در ينو ينيششهرن ،شدن ين است که در روند جهانيا يايها گو يبررس
 يشهر توسعه يهاطرح ياز ناکارآمد يش دارد، خلأ ناشيدر حال توسعه گرا ياغلب کشورها
 يامکان بروز الگوها يتوسعه در محلات شهر يمطلوب دستاوردها ييع فضايدر جهت توز

که از  يررسميغاسکان  يهد. الگوهايشده را ارائه ميزيرو برنامه يررسميغ يهاسکونتگاه
اند. در مقابل محروم يزندگ يفيو ک يکم   يهاشوند از شاخصيانتخاب م يسر ناچار

و  يب بررسين ترتيها برخوردارند. بدن شاخصياز ا ييشده از سطح بالا يزيرمحلات برنامه
 د.ينما يم ين محلات را ضروريدرا يت زندگيفيک يقيسه تطبيمقا

از  يعلم يمختلف يهاطور گسترده در رشتهست که بها يچندبعد يمفهوم يت زندگيفيک
 يمورد بحث و بررس ياسيو س يعي، طبي، اجتماعي، و علوم رفتاري،  روانشناسيجمله: پزشک

و  يبهداشت يهان مفهوم ابتدا به حوزهيا .(al  et،Costanza، 2007)رد يگيقرار م
، يبهداشت يهانهي، از زمگذشته دو دهه يشد. اما در طيمحدود م يروان يهايماريب
: 2933 ،ي)عنبرافته است يارتقا  يچندبعد يصرف به مفهوم يشناختو روان يطيمحستيز

از دو  يبيا ترکي 7يو ذهن 2ينيع يهاعمدتاً از شاخص يت زندگيفيسنجش ک يبرا (.270
رض به طور مجزا ف ينيا عي يذهن يهاها اغلب شاخصيريگشود. اما در اندازهياستفاده م

افراد را  يمندتيا رضايدر واقع استنباط  يذهن يها. شاخص(Shin et al., 2003) شونديم

                                                           
4- Objective 

5- Subjective  



 

 

 

 

  07 ... شدهيزيربرنامه هاي  کيفيت زندگي در محلاتبررسي تطبيقي تفاوت

 

ق يو مطالعه درک، روح از طر يق بررسيدهد که از طريشان انعکاس مياز زندگ
ط يدلالت بر شرا ينيع يهاکه شاخصيشود. درحاليحاصل م يشهر ياز زندگ يتمنديرضا
 ,Tesfazghi et al, 2010; Senlier, et al, 2009)  اردد يا ملموس از زندگي يخارج

Das, 2008, Foo, 2000 )يو اقتصاد يتيجمع يهاه مانند دادهيثانو يهاکه اغلب از داده- 
 .(Teklay, 2012: 1)مشتق شده است  يخدمات عموم ازموجود  يهاو گزارش ياجتماع

ند توسعه يقت است که فراين حقيبر ا يخود گواه مناسب ير و غنيش محلات فقيدايپ
مات و تنوع يساز بوده و با تقسجهان مسئله ياز شهرها ياريآن در بس يايضمن مزا يشهر

خصوص به. ها را در سطح شهرها به منصه ظهور رسانده استيعدالتيب ييفضا - ياجتماع
وح ع در سطيوس يهاجهان در حال توسعه با تنوعات و تفاوت يستم شهرهايل قرن بياز اوا
ت يفيکاملاً متفاوت از لحاظ ک ي، محلاتيو اقتصاد يمختلف اجتماع يهاان گروهيم يزندگ
 يت زندگيفي(. سنجش ک072: 2932 و همکاران، ي)شماع وجود آورده استرا به يزندگ

سازد تا با يا ميمه يگذاران شهراستيزان و سيربرنامه ين امکان را برايا يمحلات شهر
ن يت ايرا در جهت تقو يآت يها، تلاشيت زندگيفيا مغفول مانده کيف ياز ابعاد ضع يآگاه

ن و يعنوان اولبه 2932 يت در سرشمارينفر جمع 932130ابعاد سامان دهند. شهر زنجان با 
شود. محلات يانه اندام کشور محسوب ميم ياز شهرها يکياستان،  ين نقطه شهريتربزرگ

در سطح  يت زندگيفيک يهاشاخص يهايو نابرابرن قاعده استثنا نبوده ين شهر از ايا
 يران شهريزان و مديرآباد و کارمندان، برنامهمحلات شهر زنجان به خصوص محلات اسلام

 داشته باشند. ياژهيع عادلانه در سطح شهر توجه وين داشته با توزيرا بر ا

 ن پژوهش عبارتند از:ين سوالات مورد توجه ايترمهم

و  يررسميعنوان سکونتگاه غآباد بهن محلات اسلاميب يت زندگيفيک يهاشاخص ـ2
ک از يدر کدام يشده چگونه است؟ و مقدار نابابرابر يزـيرعنوان برنامهکارمندان به

 ر است؟يگها چشمشاخص

 يآباد و کارمندان رابطه معناداردر محلات اسلام يت زندگيفيک يهان شاخصيا بيآ -0
 وجود دارد؟
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 شاهداف پژوه

 آباد و کارمندان شهر زنجان.در محلات اسلام يت زندگيفيک يتفاوت ها يقيتطب يبررس
آباد و کارمندان شهر زنجان. در محلات اسلام يت زندگيفيک يهاشاخص يقيشناخت تطب

 يزيرو برنامه يررسميدر محلات غ يت زندگيفيک يهابهبود شاخص يراهکارها يبررس
 شهر زنجان. آباد و کارمندان(شده )اسلام

 پژوهش  يهاهيفرض

عنوان محله نسبت به کارمندان به يررسميعنوان سکونتگاه غآباد بهمحله اسلام ـ2
در  يقدار نابرابرـرار گرفته و مـها قاز شاخص يت نامطلوبيشده در وضع يزيربرنامه

 ر است.يچشمگ يو کالبد ياقتصاد يهاشاخص

 يآباد و کارمندان رابطه معنادارت اسلامدر محلا يت زندگيفيک يهان شاخصيب ـ0
 وجود دارد.

 قينه تحقيشيپ

 توسعه يمحققان در کشورها يشهروندان از مطالعات مورد علاقه يت زندگيفياز ک يآگاه
 ,Bunge, 1975; Diener and Suh, 1999; 2006; Fahy and Cinneide) افته استي

Foo, 2000; Senlier et al, 2009; Tesfazghi et al, 2010; Woldetinsaye, 2011 )
 ;Das, 2008) دارند يادراک فرد از زندگ يابيل به ارزيتما يت زندگيفياز مطالعات ک يبعض

Foo, 2000; Senlier, et  al, 2009)، يت زندگيفيتفاوت ک يبه بررس يدر مقابل برخ 
ل يدر مورد تحل يندکاما مطالعات ا .(et al, Senlier 2009) پردازنديا چند شهر ميان دو يم

 ,Tesfazghi, et al, 2010) ارائه شده است يت زندگيفياز ک ييفضا يهاتفاوت

Woldetinsaye, 2011). تنها  يشيدر تمام مطالعات صورت گرفته با هر تخصص و گرا
، ي)موسو است انسان يستيبهز يشهر برا ياند و آن ساماندهک هدف را مدنظر داشتهي

2932 :33.) 
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 يت زندگيفيمربوط به ک يو داخل يخارج يهااز پژوهش يادهيگز (1) جدول

 محقق
 يبررس يقلمروها

 يت زندگيفيک

محل 

 آزمون
 عنوان پژوهش

Teklay ،
Rishan 

 

 يدسترس ـ0مسکن  ـ2
 ـ9 يبه خدمات عموم

درآمد  ـ 2سبز  يفضا
 خانوار

شهر مکله 
شمال شرق 

 يوپيات

ها و : شاخصيت زندگيفيدر ک يو ناهنجار يسازگار"
 يبا هدف اصل "يشهر يزيربرنامه يلازم برا يهااستيس

و  يل سازگاريدلا ييو شناسا يت زندگيفيک يريگاندازه
 هايناهنجار

LI and 

WENG 
 

 تيتراکم جمع ـ2
نرخ  ـ2فقر  ـ9 درآمد ـ0 

 ـ 1 دما  ـ7 يکاريب
 مقاومت سطح و....

س ياناپلينديا
 کايآمر

س با يانا پلينديشهر ادر  يت زندگيفيک يريگاندازه "
با هدف  "و سنجش از راه دور يسرشمار يهاق دادهيتلف

و  يسرشمار يهاق دادهيبا تلف يت زندگيفيک يابيارز
از ارتباط  يج حاکياند که نتاسنجش از راه دور پرداخته

 يرهايبا متغ ياقتصاد -ياجتماع يرهايان متغيمعنادار م
 است. يطيمح

SALAU 
 

با  "هيجرين ي: نمونه موردو اندازه شهر يندگت زيفيک" هيجرين 
اس يبا مق يت زندگيفيان سطح کيارتباط م يهدف بررس

ان ياز ارتباط م يجه پژوهش حاکيشهرها است. نت اندازه
تر از بزرگ يکه شهرها يبا اندازه شهر يسطح زندگ

انه و يم ينسبت به شهرها يترشيب يت زندگيفيک
 کوچک برخوردارند.

 احدنژاد و
 همکار

 تيتراکم جمع ـ2
 ابعاد قطعات مسکن ـ 0 

 هاسرانه ـ9 

محلات اسکان  يت زندگيفيو ک يت شهريريمد" زنجان
: محلات يشده )نمونه مورديزيرو برنامه يررسميغ

با هدف  "آباد، ترانس( و کارمندان شهر زنجان()اسلام
 يت زندگيفيو ک يت شهريريعملکرد مد يبررس ياصل

آباد و ترانس( و )اسلام يررسميمحلات اسکان غ
سه يو مقا يشده پرداخته است. بررسيزيربرنامه
ها با ، سرانهي، ابعاد قطعات مسکونيتيجمع يهاتراکم

ت يفين محلات نشانگر سطح متفاوت کياستانداردها در ا
 است. يزندگ

در سطح  يت زندگيفيک يهاشاخص يل نابرابريتحل" بابلسرت يفيشاخص ک ـ2و  يشماع
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 همکاران
 

 مسکن
حمل و نقل و  ـ0

 ارتباطات
 يازهاين به يدسترس ـ9

 روزمره
 يلات شهريتسه ـ2
 تيو امن يمنيا ـ7

 يهاشاخص يهاينابرابر يبه بررس "محلات شهر بابلسر
به درجه و  يابيدست يپردازد. و برايم يت زندگيفيک

در سطح محلات شهر بابلسر از  يت زندگيفياختلاف ک
 T-testو  ANOVA ،Turkey HSD يهاآزمون

از  يج به دست آمده حاکيت نتاياستفاده کرده است. در نها
رها  به خصوص شاخص يها در متغينکه نابرابريا

 ن محلات شهر بابلسر است.يدر ب يدسترس

و  يموسو
 همکار
 

 ياجتماع  يتيجمع ـ2
 ياقتصاد ـ 0
 يکالبد ـ9

 يطيست محيز ـ2

در محلات شهر  يت زندگيفيک ييع فضايتوز يابيارز" سردشت
ج يپردازد. نتايم يت زندگيفيک يابيبه ارز "سردشت

با  يکالبد يرهايتر متغشير بيتأث دهندهحاصل نشان
در سطح  يت زندگيفيزان کيدر بالا رفتن م 313/2زان يم

 محلات شهر سردشت است.

 مسکنـ 2 دي، سعيغلام
 اهيت دسترسيفيک ـ0
ط و بهداشت يمح ـ9

 يعموم
 آموزش ـ2

 يحمل و نقل عموم ـ7
 حيو تفر يسرگرم ـ1

 يتجار  ـ5
 يمذهب ـ 3

 يهاشاخص يقيسنجش تطب"با عنوان  يانامهانيدر پا زنجان
در محلات شهر  يت زندگيفيک يفرمال اجتماع يکالبد

)اسکان  هيفاطم ي، محلات، کوي)نمونه مورد زنجان
 قائم ي)بافت فرسوده( و کو هيني(، محله حسيررسميغ
م و سنجش يابعاد، مفاه يبا هدف بررس "د((يبافت جد)

 يت زندگيفيک يفرمال اجتماع يکالبد يهاشاخص
و  ياها در سطح محلهرات مختلف آنيو تأث يشهر
 يه و کويفاطم يه، کوينيمحلات حس يقيسه تطبيمقا

 قائم پرداخته است.

ان و يفتحعل
 همکار

-يژگيو ـ0 مسکن ـ2
 يعملکرد ـ يکالبد يها

 ـ2 آمد و شد ـ9 محله
 ـ7 لاتيامکانات و تسه

 يدهايها و تهدفرصت
 ـ5 تيامن ـ1 ياقتصاد

 ستيط زيبهداشت و مح
 ـ3 يگيروابط همسا ـ3

در  يت زندگيفيک يقيمطالعه تطب"با عنوان  يدر پژوهش اسلامشهر
شده اسلامشهر )مورد يزيرخودرو و برنامه يهابافت
 يت زندگيفين کييبا هدف تب "ه و واوان(يقائم يپژوهش
با بافت خودرو و  ييهاآن در سکونتگاه يو بررس يشهر
 ه به عنوان محلهيقائم  يشده با مورد مطالعاتيزيربرنامه

 عنوان محلهخودرو در اسلامشهر و واوان به
جه پژوهش يشده در جوار آن بوده است. نتيزيربرنامه

شده يزيربافت برنامه يتر برامطلوب يزندگ تيفيانگر کيب
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ت يريمد ـ22 حس تعلق
 يشهر ييو حکمروا

ن يخودرو بوده است. که ا يهادر مقابل با سکونتگاه
لات، يچون آمد و شد، امکانات و تسه ييهانهيدر زم يبرتر

 دارد. يترشيح و فراغت نمود بيتفر

باف يقال
محمدباقر و 
 همکاران

  درآمد و مصرف ـ2
  سلامت ـ0
  تيامن ـ9

  يگامکانات فرهن ـ2
  بازار مسکن ـ7
 سبز يفضا ـ1
 آب و هوا ـ 5 
 سروصدا  ـ 3
 ت هوا و...يفيک ـ3

 يشهر يت زندگيفيک يابيارز"با عنوان  يادر مقاله تهران
 يبررس يبا هدف اصل "آباد(افتي: محله ي)مطالعه مورد

د شهروندان ياز د يت زندگيفيمرتبط با ک يهاشاخص
اند. ضمناً به منظور آباد شهر تهران پرداختهافتيمحله 
 يو آزمون آمار Spssافزار رها از نرميل متغيتحل
از عدم  يج حاکياستفاده شده است. نتا Tک يپارامتر
، يطيمح يهانهيدر زم يت زندگيفيت کيت وضعيمطلوب
نمونه در منطقه مورد  د جامعهياز د يو اجتماع ياقتصاد

حد ونقل و ارتباطات در ت حمليمطالعه که تنها وضع
 شده است. يابيارز يمتوسط

 1332: مطالعات نگارندگان، مأخذ

  ينظر يمبان

 يهامتأثر از زمان و مکان و ارزش يو نسب يده، چندبعديچيک مفهوم پي يت زندگيفيک
شود. تاکنون يکاربرده مقات مختلف بهيدر تحق ياست که با اهداف متفاوت يو اجتماع يفرد
 يئه نشده و محققان علوم مختلف بر اساس اهداف و متدلوژن مفهوم اراياز ا يف جامعيتعر

 يرا عنوان يت زندگيفي( ک2351و  )يمثال ل ياند. برااز آن ارائه کرده يمتفاوت فيموردنظر، تعار
ف کرده يخود توص يط زندگيمردم در مح يو روان يماد يستيبهز يميمفهوم قد يد برايجد

ف يتعر يجانبه افراد از زندگت همهيان رضاعنورا به يت زندگيفيک (0222است. فوو )
ا يء گمشده يک شيرا در اصطلاح  يت زندگيفيک (0222)ندرسون ينگ و ويکند. بوليم

را به  يت زندگيفيک (0225) کند. کاستانزايف ميگر تعريز ديز نسبت به چيک چيفقدان 
 يدم از رفاه ذهنمورد هدف انسان و در ارتباط با ادراک مر يازهاين نيزان تأميعنوان م

ن ادراک يرا به عنوان ارتباط ب يت زندگيفيک (0223) ريگر سنلايد يکند. از سويف ميتعر
از  يفيراً تعريکند. اخيف ميکنند، تعريم يکه در آن زندگ ييها در فضاآن مردم، و تجربه
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 ينيع يهايژگيو يريگارائه شده است؛ که آن را اندازه (0222) پرل لهيوسبه يت زندگيفيک
 يت زندگيفيف مکاتب مختلف از کيتوان در تعاريکند. پس ميف ميتعر ياز زندگ يو ذهن
بروز  يهاو فرصت ي، حس مثبت از روابط اجتماعيخوشبخت يمانند احساس عموم ييهاواژه
اصطلاح  (.al et ،McCrea ,2009 ,Tesfazghi، 2006) را مشاهده کرد يفرد يهاييتوانا
شود در ياستفاده نم يکيزيف يهايژگياز و يف برخيتوص يتنها برا يشهر يت زندگيفيک

ن، يشود. بنابرايف ميتوص يکيزيف يهايژگيهمراه و ييايآن تمام ارتباطات دوستانه، پو
 ده استيچيار پيبس ييار ابتدايو بس يف خطيتعر يجابه يشهر يت زندگيفيف کيتعر
(H.Serag EI Din etal, 2012: 2 .) يهاتوجه به شاخص يشهر يت زندگيفياز کمنظور 

( در روند يفي)ک ي( و ذهني)کم  ينيدر دو وجه ع يو روان يطي، محي، فرهنگياجتماع
ها به شاخص يريگن معنا که علاوه بر اندازهياست. بد يشهر يت زندگيفيک يزيربرنامه

مورد توجه  هان شاخصيت و نوع نگاه شهروندان به ايد ذهنيبا يم ينيصورت مشخص و ع
 (.3: 2932و همکاران،  ي)کوکبرديقرار گ

 يزيرعنوان محله برنامهدر کارمندان به يت زندگيفيک يهاتفاوت يقيتطب يبررس يبرا
و  ي، فرهنگياجتماع ياصل يهااز شاخص يررسميعنوان محله اسکان غآباد بهشده و اسلام

 ارهايرمعيارها و زيمع (0)جدول ست. استفاده شده ا يطيمحستيو ز ي، اقتصادي، کالبديمذهب
توان ذکر ين ميکور را چنيها با مدل وارتباط شاخصدهد. يـش مينما يصورت جزئرا به

ها در محلات آن يبندو رتبه يابيپژوهش و ارز يارهايرمعياد زيکرد که با توجه به تعداد ز
کور ياره ويچندمع يريگميها، از مدل تصمآن يدهت و وزنين اهميين تعيچنمورد مطالعه هم
 استفاده شده است. AHP يو  سلسله مراتب
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 مورد مطالعه پژوهش يهاشاخص (2)جدول 

 ارهايرمعيز ياصل يارهايمع

 يهاشاخص
 ي، فرهنگياجتماع

 يو مذهب

)مسجد،  گان، حضور در اجتماعات مختلفي، ارتباط همسايگيروابط همسا
از امورات  يزان آگاهيتعلق به محله، مت محله، حس يو...(، امن يمذهب يهائتيه

 گذران اوقات فراغت ت خانوار و نحوهيمحله، مشارکت در امور محله، تعداد جمع

 انه خانواريزان درآمد ماهيم يشاخص اقتصاد

 يهاشاخص
 يکالبد

ت بنا، يفيت مسکن، تعداد خانوار در مسکن، ابعاد مسکن، تعداد اتاق مسکن، کيمالک
ابان، دفع زباله، يت کوچه و خيت تردد، وضعيلات مسکن، امنيمصالح نما، تسه

 يامکانات اوقات فراغت، خدمات عموم

ست يز يهاشاخص
 يطيمح

 آلوده کننده يت هاي(، فعاليصوت يآزاردهنده )آلودگ يصداها

 کور يمدل و

 Vlse Kriterijumskيبارت صربـع يتصارـ( حرف اخVikorکور )ـيروش و

Optimizacija Kompromisno Resenje  و  يريگميپرکاربرد در تصم يهااز مدل يکي
و با داشتن  يجمع يروش توافق يبر مبنا 2332ن مدل ازسال يباشد. اينه برتر ميانتخاب گز

حل مسائل گسسته کاربرد دارد. در واقع مدل  يه شده و عموماً برايمتضاد ته يارهايمع
 يبندبهـا رتي يبندتيها را اولونهيزـرها، گايها براساس معنهيگز يابيق ارزيکور از طريو
گر يد يهاق روشيارها از طريشوند بلکه معينم يدهارها وزنين مدل معيکند. در ايم
 يابيارها، ارزيب در ارزش معيارها و با ترکيها براساس معنهيشود و سپس گزيـم يابيارز

ها نهين گزيمختلف وجود دارد که انه ين مدل همواره چندگزيشوند. در ايم يبندشده و رتبه
ها براساس ارزش، نهيت گزيشوند و در نهايم يابيصورت مستقل ارزار بهيمع براساس چند

ا ي يسلسله مراتب يريگميتصم يهان مدل با مدليا يگردند. تفاوت اصليم يبندرتبه
ارها و يمع نيب يسات زوجيها مقان مدليها، در ان است که برخلاف آن مدليا ياشبکه
 گردديم يابيده و ارزيار سنجيک معينه مستقلاً توسط يرد و هر گزيگيها صورت نمنهيگز
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ش، نشان از يزان به سمت صفر گرايهر چه م Vikorدر مدل  (.2تا: ي، بي، مصطفياثي)غ
 ت نامطلوب خواهد بود. يوضع يدا کند، دارايش پيگرا 2ت مطلوب و هر چقدر به سمت يوضع

 AHPمدل 

م يتصم يو ساده که برا ياست منعطف، قو ي( روشAHP) يل سلسله مراتبيند تحليفرا
نه ها را با مشکل ين گزيمتضاد، انتخاب ب يريم گيتصم يارهايکه مع يطيدر شرا يريگ

، ابتدا در سال ياريچند مع يابين روش ارزيارد. يگ يسازد، مورد استفاده قرار م يمواجه م
در علوم  يمتعدد يد و تاکنون کاربردهايشنهاد گرديپ ياعتله توماس ال سيوسبه 2332

ند تحليل سلسله مراتبي با شناسايي و ـ(. فراي2: 2932)زبردست،  مختلف داشته است
شود. اين عناصر شامل اهداف، معيارها و گزينه گيري شروع ميبندي عناصر تصميماولويت

شوند. در اين فرايند، شناسايي عناصر يکار گرفته مبندي بههاي احتمالي است که در اولويت
شود. دليل سلسله مراتبي ها منجر به ايجاد يک ساختار سلسله مراتبي ميو ارتباط بين آن

چون زنجيري در سطوح مختلف است. گيري همسازي عناصر تصميمبودن ساختار خلاصه
در فرايند تحليل پس، ايجاد يک ساختار سلسله مراتبي از موضوع مورد بررسي نخستين گام 

ها در همين ها و نيز ارتباط آنرود؛ و اهداف، معيارها و گزينهشمار ميسلسله مراتبي به
ساختار نشان داده مي شود. مراحل بعد در فرايند تحليل سلسله مراتبي شامل محاسبة وزن 

 ها، محاسبة)ضرايب اهميت( معيارها و زيرمعيارها، محاسبة ضريب اهميت )وزن( گزينه
 (.27: 2932)همان،  ها استها، و بررسي سازگاري منطقي قضاوتنهايي گزينه

  هاروشمواد و 

 يقيتطب ياست و آن بررس يق پژوهش حاضر از نظر هدف کاربرديوع و روش تحقـن
آباد و کارمندان شهر زنجان و در محلات اسلام يت زندگيفيک يهاشاخص يهاتفاوت

 يلحاظ روش، مبتنز، بهياست. ن ين محلاتيت در چنيهبود وضعب يه راهکارهايحدالمقدور ارا
ب که در مراحل مطالعات ين ترتياست. بد ي( و اسناديداني)م يشيمايپ يهابر روش
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و  يو در مرحله اصل ين مسئله و اهداف از مطالعات اسنادييو شناخت محدوده و تب يمقدمات
 استفاده شده است. يدانيوش مها از رشاخص يريگق و اندازهيتحق يرهايشناخت متغ

آباد و کارمندان شهر ساکن در محلات اسلام يآماري تحقيق شامل خانوارها هجامع
افته است که به يل يخانوار تشک 22570، از 2932سال  يباشد. بر اساس سرشماريزنجان م

 .ر آمده استيک محلات تعداد خانوار ساکن در منطقه در جدول زيتفک

 پژوهش يمارجامعه آ (3)جدول 

 يحجم جامعه آمار نام محلات

 3259 اسلام آباد

 9153 کارمندان

 22570 مجموع

 (شهر زنجان 1331 يمأخذ: )بلوک آمار

درصد، با استفاده از فرمول  37نان يآماري موجود و سطح اطم هجامع هبر اساس انداز
 ده است.يخانوار برآورد گرد 033مناسب و بهينه  هکوکران، نمون

ساکن در محلات مورد مطالعه  يخانوارها يل آماريه و تحليق واحد تجزين تحقيدر ا
 ده است.يل گرديها تکمباشد که پرسشنامه از آنيم

ق يک، از طريستماتيس يريگ، با استفاده از روش نمونهين اندازه نمونه آمارييپس از تع
لازم  يهاار، دادهخانو 033ساکن، با  يگردش در محلات جدول بالا، به نسبت خانوارها

 شد. يگردآور

آزمون و رفع شيها پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از انجام پداده يآورابزار جمع
انجام  ها توسط خود پژوهشگرداده يآوراشکالات و ابهامات موجود در پرسشنامه، جمع

 گرفت. 

و  Vikorاز مدل  يشهر يدر نواح يت زندگيفيک يهاتفاوت يقيتطب يجهت بررس
AHP رها و ياس متغيل و استنتاج، بسته به نوع داده، مقيمنظور تحلاستفاده شده است. به
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-Chiدو ) يکا يل آمارين، روش تحليانگير مينظ يفيتوص ياهداف مورد نظر از روش آمار

Squre )افزاردر نرم Spss ستم اطلاعات يافزار سها را وارد نرمتاً دادهيکمک گرفته و نها
 يهااز بر اساس شاخصيمورد ن يموضوع يهانقشه هيکرده و سپس به ته (GIS) ييايجغراف

 .شده استمذکور از محلات اقدام 

 موقعيت جغرافيايي

ن يترن و بزرگيعنوان اولبه 2932 يت در سرشمارينفر جمع 932130شهر زنجان با 
آباد با شود. محله اسلاميانه اندام کشور محسوب ميم ياز شهرها يکياستان،  ينقطه شهر

از محلات  يکيعنوان به 2932 يت در سرشمارينفر جمع 03219هکتار وسعت  39,7
ن يا ن منطقه شهر( واقع شده است.يتر)محروم يک شهرداريپرتراکم شهر زنجان در منطقه 

سکونتگاه  يت شهريرين شهر که از نظر مدياز محلات فرودست ا يکيعنوان ز بهيمحله ن
 3/2که تنها نيشهر واقع شده است. با وجود ا يشود در شمال غربيخوانده م يمررسيغ

 يت شهر زنجان را در خود جايدرصد از جمع 0/22شود؛ يدرصد مساحت شهر را شامل م
زنجان در شمال  يت شهريريشده در مديزيربرنامه ک محلهيداده است. محله کارمندان 

در منطقه  2932 يت در سرشمارينفر جمع 22350هکتار وسعت و   39ن شهر با يشرق ا
شود ير شهر زنجان محسوب مينظکم يهااز شهرک يکين محله يک واقع شده است. اي

  . (2932 ي)بلوک آمار افته استيدر آن رواج  يسازو انبوه يسازکه امروزه آپارتمان
 (1331 ي)بلوک آمار آباد و کارمندان و شهر زنجانمحلات اسلام يتيات جمعيخصوص (4)جدول 

 تعداد خانوار بعد خانوار )هکتار( مساحت )نفر( تيجمع شاخص

 222220 2/9 1050 932130 شهر زنجان

 3259 1/9 7/39 03219 آبادمحله اسلام

 9153 0/9 39 22350 محله کارمندان
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، ي)نجف شهر زنجان( 1:2111آباد در شهر زنجان )ت محلات کارمندان و اسلاميمحدوده و موقع (1)شکل 

1333) 

  بحثها و افتهي

 يو مذهب ي، فرهنگياجتماع يهاشاخص

آباد در جه گرفت محله اسلاميتوان نتيم Vikorشده از مدل استخراج يهاداده يبا بررس
گان، حضور در اجتماعات ي، ارتباط همسايگيروابط همسا يهااز شاخص يت مطلوبيوضع

ت، حس يسبت به محله کارمندان قرار گرفته است. اما امنت خانوار نيمختلف و تعداد جمع
آباد نسبت به محله اسلام يت مطلوبياز امورات محله در کارمندان وضع يزان آگاهيتعلق، م

ندارد. اما  يداشته و اختلاف چندان يکيقرار گرفته است. مشارکت در هر دو محله نسبت نزد
ک نسبت ير است. در يگر هر دو محله چشماختلاف و شکاف در نحوه گذران اوقات فراغت د

و  ي، فرهنگياجتماع يهااز لحاظ شاخص يررسميعنوان محله اسکان غآباد بهاسلام يکل
شده قرار گرفته يزيرعنوان محله برنامهنسبت به کارمندان به يت مطلوبيدر وضع يمذهب

 (.7 است )جدول
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آباد شهر در محلات کارمندان و اسلام يمذهب و ي، فرهنگياجتماع يهاشاخص يقيل تطبيتحل (5) جدول

 Vikorبر اساس مدل   زنجان

 مجموع
ت يفيک

 نييپا

ت يفيک

 متوسط

ت يفيک

 خوب

ار يت بسيفيک

 خوب

ت يفيک

 يعال
 هامؤلفه

نام 

 محله

 يگيروابط همسا 50/2 33/7 51/91 32/22 59/29 222

 کارمندان

 گانيارتباط همسا 32/2 01/5 22/97 33/22 32/29 222

222 20/21 39/99 77/93 52/5 23/0 
 حضور در اجتماعات مختلف

 و ...( يمذهب يهائتي)مسجد، ه

 ت محلهيامن 23/27 00/95 22/97 31/3 22/0 222

 حس تعلق به محله 22/27 29/93 22/97 72/3 32/2 222

 از امورات محله يزان آگاهيم 52/22 72/93 72/97 55/5 70/0 222

 مشارکت در امور محله 20/22 25/95 33/93 93/7 09/9 222

 ت خانواريتعداد جمع 97/0 01/5 30/95 23/95 93/27 222

 نحوه گذران اوقات فراغت 21/23 32/22 22/92 13/7 92/0 222

 يگيروابط همسا 27/3 23/99 22/09 37/02 25/3 222

 آباداسلام

 انگيارتباط همسا 23/3 12/90 27/09 27/07 23/3 222

222 93/22 93/02 75/02 11/92 3 
 حضور در اجتماعات مختلف

 و ...( يمذهب يهائتي)مسجد، ه

 ت محلهيامن 32/3 23/97 31/09 31/00 27/3 222

 حس تعلق به محله 33/3 93/90 33/01 20/09 99/5 222

 از امورات محله يزان آگاهيم 52/22 39/91 90/07 37/23 21/5 222

 مشارکت در امور محله 97/29 71/92 27/92 22/23 79/1 222

 ت خانواريتعداد جمع 27/20 07 73/02 27/99 32/5 222

 نحوه گذران اوقات فراغت 00/7 57/95 92/97 72/02 22/22 222

 يشاخص اقتصاد

ن اساکن يت زندگيفيک يبررس يهان شاخصيترمهم ياز جمله ياقتصاد يهاشاخص
 زانيمن پژوهش از شاخص درآمد استفاده شده است. يشود. در ايمحسوب م يمحلات شهر
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ون و يليم 2,7تا  2ون، يليم 2تا  722هزار تومان،  722تر از صورت کمدرآمد ماهانه خانوار به
محله  Vikorج حاصل از مدل يطبق نتاشده است.  يبندميون تومان تقسيليم 2,7تر از شيب

آباد قرار دارد. با نسبت به محله اسلام ياخص اقتصاداز لحاظ ش يت عاليکارمندان در وضع
 ن محلات را مشاهده کرد.ين شکاف و اختلاف بيتوان ايم (1) مراجعه به جدول

 Vikorبر اساس مدل   آباد شهر زنجاندر محلات کارمندان و اسلام يشاخص اقتصاد يقيل تطبيتحل (6) جدول

 مجموع
 تيفيک

 نييپا

 تيفيک

 متوسط

 تيفيک

 خوب

 تيفيک

 ار خوبيبس

 تيفيک

 يعال
 نام محله مؤلفه

 انهيدرآمد ماه 51/21 73/22 72/92 29/5 23/2 222
 خانوار

 کارمندان

 آباداسلام 15/1 73/02 71/07 52/22 22/22 222

 يکالبد يهاشاخص

شده در يزيرکارمندان به عنوان محله برنامه Vikorشده از مدل ج استخراجيطبق نتا
قرار دارد.  يررسميعنوان محله اسکان غآباد بهها نسبت به اسلامز شاخصا يسطح مطلوب

ها در محله دهد. تمام شاخصين دو محلات را نشان مياختلاف ب (5)جدول  يهاافتهي
ن مقدار يآباد ادر محله اسلام ياند ولقرارگرفته يت عاليفين مقدار در کيترشيکارمندان ب

ها در ن شاخصيان ايو شکاف م يرفته است. مقدار نابرابرن قرار گييت پايفيبرعکس در ک
 ر است.يمحلات چشمگ

 Vikorآباد شهر زنجان بر اساس مدل در محلات کارمندان و اسلام يکالبد يهاشاخص يقيل تطبيتحل (7)جدول 

 هامؤلفه نام محله
 فتيک

 يعال 

 تيفيک

 وبخاريبس 

 تيفيک

 خوب 

 تيفيک

 متوسط 

 تيفيک

 نييپا 

 مجموع

 درصد()

 کارمندان

 222 77/2 23/3 22/95 20/92 32/22 ت مسکنيمالک

 222 99/2 29/3 72/91 22/97 32/22 تعداد خانوار در مسکن

 222 01/0 33/5 21/91 02/93 21/22 ت از ابعاد مسکنيزان رضايم

ت از تعداد اتاق يزان رضايم
 مسکن

20/22 53/93 55/97 37/5 23/0 222 

 222 72/0 29/5 29/91 03/93 20/21 ت بنايفيک ت ازيمبران رضا
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 222 95/0 92/3 23/97 92/93 32/27 ت از مصالح نمايمبران رضا

لات يت از تسهيزان رضايم
 مسکن

33/29 39/95 93/91 21/3 17/0 222 

 222 22/2 32/3 09/90 07/22 25/27 ت تردديت از امنيزان رضايم

ت کوچه يت از وضعيزان رضايم
 ابانيو خ

53/21 31/20 73/92 05/5 72/0 222 

ت دفع يت از وضعيزان رضايم
 زباله

32/21 32/93 32/90 32/3 91/0 222 

ت از امکانات يزان رضايم
 اوقات فراغت

12/00  91/01 77/22 21/5 03/0 222 

ت از خدمات يزان رضايم
ونقل )خدمات حمل يعموم
و  ي، بهداشتي، آموزشيعموم

 و...( يدرمان

00/23 95/92 05/95 27/5 13/0 222 

 آباداسلام

 222 22/22 33/01 72/02 27/03 33/5 ت مسکنيمالک

 222 32/22 03/90 92/02 23/05 93/3 تعداد خانوار در مسکن

 222 73/3 13/01 73/09 35/92 03/3 ت از ابعاد مسکنيزان رضايم

ت از تعداد اتاق يزان رضايم
 مسکن

32/3 59/92 05/02 03 02/5 222 

 222 52/22 02/90 29/03 27/02 73/5 ت بنايفيت از کيمبران رضا

 222 20 12/92 12/05 32/02 3 ت از مصالح نمايمبران رضا

لات يت از تسهيزان رضايم
 مسکن

37/3 52/23 12/01 20/90 30/22 222 

 222 19/20 32/02 20/02 7/92 39/1 ت تردديت از امنيزان رضايم

ت کوچه يت از وضعيازان رضيم
 ابانيو خ

53/5 22/05 12/09 12/90 3 222 

ت دفع يت از وضعيزان رضايم
 زباله

03/3 23/92 37/00 39/05 37/3 222 

ت از امکانات يزان رضايم 23/3 23/02 71/03 25/03 93/3 222 
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 اوقات فراغت

ت از خدمات يزان رضايم
ونقل )خدمات حمل يعموم
و  ي، بهداشتي، آموزشيعموم

 و...( يدرمان

23/5 23/02 71/03 25/03 93/3 222 

 يطيمحستيز يهاشاخص

ن شاخص در محله کارمندان نسبتاً يزان ايم Vikorشده از مدل ج استخراجيطبق نتا
ها در ن شاخصيآزاردهنده بالاست. نسبت ا ي، صداهاين است. اما به علت تراکم سازييپا

 هاست.ن تفاوتياز ا يحاک 3جدول  يهافتهايبالاست.  يليآباد خاسلام يمحله

آباد شهر زنجان بر اساس در محلات کارمندان و اسلام يطيمحستيز يهاشاخص يقيل تطبيتحل (8) جدول

 Vikorمدل 

 مجموع
 تيفيک

 نييپا

 تيفيک

 متوسط

 تيفيک

 خوب

 تيفيک

 ار خوبيبس

 تيفيک

 يعال
 نام محله مؤلفه

222 59/9 25/5 03/22 72/91 22 
 ي)آلودگ آزاردهنده ياصداه

 کارمندان (يصوت

 کنندهآلوده  يهاتيفعال 25/22 30/92 03/27 72/1 33/0 222

222 22/27 0/02 29/02 02/92 95/3 
 ي)آلودگ آزاردهنده يصداها

 آباداسلام (يصوت
 کنندهآلوده  يهاتيفعال 27/3 20/99 00 30/02 32/22 222

انگر يب AHPو  Vikorها بر اساس مدل شاخصتمام  يج حاصل برايت نتايدر نها
آباد به عنوان اسکان شده و اسلاميزيرعنوان محله برنامهها در کارمندان بهاختلاف شاخص

ن محله در يآباد، ادر محله اسلام يت زندگيفيت نامطلوب کياست. با توجه به وضع يررسميغ
ها شاخص هيرار دارد، اما در بقق يو مذهب ي، فرهنگياجتماع يهااز شاخص يت مطلوبيوضع

در  يت زندگيفيت مطلوب کيقرار دارد. و برعکس با توجه به وضع يت نامطلوبيدر وضع
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و  ي، فرهنگياجتماع يهااز شاخص يت نسبتاً نامطلوبين محله در وضعيمحله کارمندان، ا
 (. 3ک جدول )ر قرار گرفته است يت عاليها در وضعشاخص يهيقرار دارد. اما در بق يمذهب

در  يطيمحستيو ز ي، اقتصادي، کالبديو مذهب ي، فرهنگياجتماع يهاشاخص يقيل تطبيتحل (3)جدول 

 AHPو  Vikorآباد شهر زنجان بر اساس مدل محلات کارمندان و اسلام

 هامؤلفه نام محلات
 تيفيک

 يعال 

 ت يفيک

 ارخوبيبس

 تيفيک

 خوب

 تيفيک

 متوسط 

 ت يفيک

 نييپا
 اهوزن مجموع

 کارمندان

 ،يشاخص اجتماع

 يو مذهب يفرهنگ
93/0 01/5 01/91 33/93 03/27 222 05/2 

 23/2 222 17/0 05/3 15/97 09/95 23/21 يکالبد يهاشاخص

 يهاشاخص
 ياقتصاد

51/21 73/22 72/92 29/5 23/2 222 21/2 

 يهاشاخص

 يطيمحستيز 
59/22 15/97 03/29 22/5 92/9 222 23/2 

        2 

 آباداسلام

 ،يشاخص اجتماع

 يو مذهب يفرهنگ 
27/3 17/99 27/01 23/00 55/3 222 05/2 

 23/2 222 90/3 72/07 29/02 09/92 72/3 يکالبد يهاشاخص

 يهاشاخص
 ياقتصاد

15/1 73/02 71/07 52/22 22/22 222 21/2 

 يهاشاخص

 يطيمحستيز 
01/3 11/92 70/02 12/00 31/22 222 23/2 

        2 
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شده شهر يزيرعنوان محله برنامهدر کارمندان به يت زندگيفيک يهاشاخص يينها يبندرتبه (2)شکل 

 زنجان

 

شهر  يررسميآباد به عنوان محله اسکان غدر اسلام يت زندگيفيک يهاشاخص يينها يبندرتبه (3)شکل 

 زنجان

 يت زندگيفيک يهاو اختلاف شاخص ييع فضايتوان توزيم 9و  0 يهاشکل يبا بررس
 آباد شهر زنجان شاهد بود. را در محلات کارمندان و اسلام
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 يمورد بررس يهاشناخت ارتباط متقابل شاخص

مورد  يهاارتباط متقابل شاخص يقات شهريها و تحقدر پژوهش ياز عوامل اساس يکي
( Chi-Square) دو يزمون کااز آ يارتباط معنادار ين امر جهت بررسيا ياست. برا يبررس

ت خوب، متوسط و يدر سه وضع يال خوشهيق تحليها از طراستفاده شده است. ابتدا شاخص
ن آزمون ارتباط يشده و سپس مورد آزمون قرار گرفتند. بر اساس ا يبندف دستهيضع

 درصد وجود دارد. با 33نان يشاخص در محله کارمندان با سطح اطم 2ن هر يدر ب يمعنادار
ر ييدست آمده با تغاسکور به يمانده و کايشده، مقدار باقمشاهده يتوجه به مقدار فراوان

ن محلات اساکن يطيمحستي، زي، اقتصادي، کالبدي، و مذهبي، فرهنگيط اجتماعيشرا
 (. 22)رک جدول  کندير مييها تغآن يت زندگيفيآباد و کارمندان، کاسلام

 دو يبر اساس آزمون کا يت زندگيفيک يهاصشاخ يارتباط معنادار (11)جدول 

 يهاشاخص

ياصل  
تيوضع  مشاهداتي 

مورد 

 انتظار
دهباقيمان  Df کي دو 

Asymp. 

Sig. 
Sig. 

Monte 

Carlo 

Sig. 

99% 

Confidence 

Interval 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

اجتماعي، 
فرهنگي و 
 مذهبي

 -15 2/31 03 ضعيف

205/719a 0 2/222 2/222b 2/222 221/2 
 31 2/31 230 متوسط

 -23 2/31 55 خوب

   033 مجموع

 کالبدي

 -93 2/31 75 ضعيف

52/329a 0 2/222 2/222b 2/222 221/2 
 13 2/31 217 متوسط

 -92 2/31 11 خوب

   033 مجموع

 اقتصادي

 09 2/31 223 ضعيف

73/929a 0 2/222 2/222b 2/222 221/2 
 93 2/31 292 متوسط

 -12 2/31 97 خوب

   033 مجموع

يمحيطزيست  95/572a 0 2/222 2/202b 2/222 221/2 -93 2/31 73 ضعيف 
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 21 2/31 220 متوسط

 -3 2/31 33 خوب

   033 مجموع

  يريگجهينت

 يامکان بروز الگوها يتوسعه در محلات شهر يوردهامطلوب دستا ييع فضايتوز
 يهاتفاوت يقيتطب يررسـهد. بيـشده را ارائه ميزيرو برنامه يررسميـغ يهاسکونتگاه

جهت  ين و ابزاراساکن يت زندگيفيدر جهت ارتقاء ک يشيها پان سکونتگاهيا يت زندگيفيک
محله  يت زندگيفين پژوهش کياست. در ا يزان شهريرران و برنامهيعملکرد مد يبررس

 يررسميعنوان محله اسکان غآباد بهشده و محله اسلاميزيرعنوان محله برنامهکارمندان به
 يطيمحستيو ز ي، اقتصادي، کالبديو مذهب ي، فرهنگياجتماع ياصل يهابراساس شاخص

ن ييو تع يابيارزت، ي، اولويبندارها، رتبهيرمعيقرار گرفت. با توجه به تعداد ز يمورد بررس
استفاده شد.  AHPکور و يو يهاها در محلات مورد مطالعه از مدلت هر کدام از آنياهم
ن يها در ار شاخصيچشمگها نشانگر اختلاف ج مدليها براساس نتاشاخص يقيتطب يبررس

و  ي، اقتصاديکالبد يهات نامطلوب شاخصيرغم وضعين علين بيمحلات است. در ا
، ياجتماع يهااز شاخص يت مطلوبيدر وضع يررسميغ يهاکونتگاه، سيطيمحستيز

آباد در سطح اسلام شده قرار دارند. محلهيزيرنسبت به محلات برنامه يو مذهب يفرهنگ
از  يقرار دارد اما در سطح نازل يو مذهب ي، فرهنگياجتماع يهااز شاخص يمطلوب

عنوان محله قابل کارمندان بهقرار گرفته است. در م ي، کالبدياقتصاد يهاشاخص
از  يو سطح عال يو مذهب ي، فرهنگيت نامطلوب اجتماعيشده در وضعيزيربرنامه

 برخوردار است.  يطيمحستيو ز ي، اقتصاديکالبد يهاشاخص

ت يفين امر اشاره کرد که کيتوان به ايها مهر دو سکونتگاه يهايژگين از ويچنهم
ارتباط  يعبارتاست به ي، کالبدي، اقتصاديلف اجتماعط مختين تابع شرايساکن يزندگ

ها از ابتدا شاخصوجود دارد.  يت زندگيفيک يهاو شاخص يت زندگيفيان کيم يمعنادار
شده و سپس  يبندف دستهيت خوب، متوسط و ضعيدر سه وضع يال خوشهيق تحليطر
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، يو مذهب ي، فرهنگيعاجتما يهاشاخص يداريها معنين بررسيمورد آزمون قرار گرفتند. ا
آباد شهر زنجان در را در سطح محلات کارمندان و اسلام يطيمحستيو ز ي، اقتصاديکالبد
ت يفيک ،ر هر کدامييها با تغن شاخصير ايتحت تأث يدهد. به عبارتيدرصد نشان م 33سطح 
ت و جهت ان برداشيرا از م ينشيگز يهاد نگاهين بايکند. بنابراير مييشهروندان تغ يزندگ

 مطلوب تلاش کرد. يهايزيرشهروندان برنامه يت زندگيفيبهبود و ارتقاء ک
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 منابع 

محلات اسکان  يت زندگيفيو ک يت شهريريمد»(، 2930) ينجف دياحدنژاد، محسن و سع ـ
د، ترانس( و کارمندان شهر آبا: محلات )اسلاميشده )نمونه مورد يزيرو برنامه يررسميغ

ز، ي، دانشگاه آزاد واحد تبريدار شهريو توسعه پا يعمران، معمار يالمللنيب کنفرانس، «زنجان(
 .آذرماه 03و  05

  «.نفوس و مسکن شهر زنجان يعموم يسرشمار»(، 2932) يبلوک آمار ـ

، «SAWبا روش  يشهر يت زندگيفيک يبندل طبقهيتحل»، (2932) پوراحمد، احمد و همکاران ـ
 .2 ، شماره22دوره  ،يانسان يايجغراف يهاپژوهش

: مطالعه  يت زندگيفيسنجش ک يبرا يشنهاديمدل پ» ،(2931و همکار ) ي، عليخوراسگان يربان ـ
 .73-73، شماره يات و علوم انسانيدانشکده ادب مجله، «: شهر اصفهانيمورد

-منطقهريزي شهري و کاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي در برنامه» ،(2932زبردست، اسفنديار ) ـ

 .22شماره  ،مجله هنرهاي زيبا، «اي

در سطح محلات  يت زندگيفيک يهاشاخص يل نابرابريتحل» ،(2932) و همکاران ي، عليشماع ـ
 .99د، سال دهم، شماره ي، دوره جدرانيا يايفصلنامه انجمن جغراف، «شهر بابلسر

، دوره ييوسعه روستامجله ت، «رانيدر ا يت زندگيفيتحولات ک يبررس»( 2933)ي، موسيعنبر ـ
 .، بهار و تابستان0اول، شماره 

در  يت زندگيفيک يفرمال اجتماع يکالبد يهاشاخص يقيسنجش تطب»( 2932د)ي، سعيغلام ـ
(، محله يررسمي)اسکان غ هيفاطم يمحلات، کو يمورد يهامحلات شهر زنجان )نمونه

، يارشد شهرساز يکارشناس هنامانيپا، «(د(ي)بافت جد قائم ي)بافت فرسوده( و کو هينيحس
گروه  يو مهندس ي، دانشکده فني، دانشگاه آزاد واحد اسلاميشکوه ياستاد راهنما: عل

 .يشهرساز

 ر.يپارس مد يپژوهش - يگاه علمي، نشر پا«Vikorروش »تا(، ي)ب ي، مصطفياثيغ ـ
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خودرو و  يهادر بافت يت زندگيفيک يقيمطالعه تطب» ،(2932) ان، معصومه و همکاريفتحعل ـ
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