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 نقش مدیریت شهری در ارتقا کیفیت زندگی شهروندان  

 ( منطقه یک شهر بیرجند :مطالعه موردی)
 

 2محمددوست زهرا ، 1مهدی اخگری

 استادیار، عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد فردوس 1

 دانشگاه پیام نور واحد فردوس گرایش آمایش شهریدانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا  2

 

 چکیده 

های فردی و اجتماعی ن، ارزشهایی چون زمان و مکاکیفیت زندگی مفهومی پیچیده و چندبعدی است که تحت تأثیر مؤلفه 

ها منجربه گردد. کمبود کیفیت زندگی در این مکانوح احساس میقرار دارد. امروزه کاهش کیفیت فضاهای عمومی شهر به وض

گردد. عدم ارتباط بین شهروندان، از بین رفتن تعامالت اجتماعی و در نهایت نیز منجربه از بین رفتن حس تعلق به مکان می

  طریق از تحقیق این در .است تحلیلی – توصیفی روش ماهیت، لحاظ از و یاتوسعه  – کاربردی هدف لحاظ از ضرحا تحقیق

 پرداخته شهری مدیریت شهری، زندگی کیفیت ارتقا به مربوط هایدیدگاه ها،ایده نظرات، بررسی به ایکتابخانه مطالعه

 زندگی کیفیت ارتقا در شهری مدیریت موضوعی تحقیق نقش مروبیرجند و قل شهر یک  مکانی تحقیق منطقه قلمرو .شودمی

 کارشناسان و بیرجند شهر یک منطقه ساکنان بین از ساله 60 الی 25 سنین شامل مطالعه مورد جامعهباشد. بیرجند می شهر

 شش یق ن تحقدر ای؛ نفر در نظر گرفته شده است 100بوده و حجم نمونه   یشناسجامعه جغرافیا، شهرسازی، متخصصان و

که با است  شده بررسی محیطی، اقتصادی، کالبدیزیست عامل کیفیت زندگی شامل سرزندگی و هویت، آموزش، امنیت، 

اساس نتایج  برهای به دست آمده تجزیه و تحلیل شدند. دادههای محاسبه شده، و ماتریساستفاده از روش دیمتل 

ای، محله پاک زندگی، فضای هایهزینه و درآمد بین زلزله، تعادل بهنگام ایسازه هایی از قبیل امنیتآمده؛ شاخصدستبه

فراغت وضعیت  اوقات گذراندن برای کافی آموزشی،  فضای امکانات و خدمات شب، تنوع پایانی ساعات در امنیت وضعیت

کیفیت زندگی ارائه گردیده  مطلوبی را در محدوده موردمطالعه ندارد. در نهایت راهکارها و پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت

 است.

 

 سرزندگی و هویت، منطقه یک بیرجند، روش دیمتل، امنیتکیفیت زندگی، های کلیدی:  واژه

 

https://civilica.com/search/paper/n-مهدی_اخگری/
https://civilica.com/search/paper/n-احمد_لشگری/
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 مقدمه

مدار در ساختارهای شهری، قدمتی دیرینه در تاریخ شهرسازی داشته و چنین پذیر و انسانتوجه به نقش فضاها شهری اجتماع

های سرزنده در پیرامون یا بر حول گیری بافتشکلشکال گوناگون در شهرها حضور یافته و سبب فضاهایی در ادوار مختلف به ا

صورت پراکنده و دور از هم، مفهوم خیابان و میدان و درنتیجه حضور های مسکونی بهمحور خود شده است. طراحی ساختمان 

 (.36: 1391 تر ساخت )راست بین و دیگران،رنگرنگ و کمها را کممردم و رویدادهای اجتماعی در فضای بین ساختمان

رو به کاهش  آرام یا با رشد ییمفهوم، ساکنان شهرها ینو با ا شوندیم یتلقین موفق، مطلوب و مورد تحسیع شهرها با رشد سر

مطالعه و  (.Hataminejad and Rezayee Gorgani, 2021: 1دارند ) کوچکیاحساس  کنند،یم یزندگ ی کهدر مکان

ها و دار، علل نارضایتی مردم و ارزیابی کارایی سیاستتواند به شناسایی نواحی مشکلهای عمومی میعرصه  یقیق دربارهتح

های کیفیت زندگی منظور ایجاد محیطی بهتر که در آن مؤلفه های بهبود آن به های عمومی و روشها درزمینه عرصه استراتژی 

نجر شود. حس مکان عامل مهمی در هماهنگی فرد و محیط بوده و شده باشد، م ساکنان رعایتدر جهت رفاه هرچه بیشتر 

 شودها با محیط و تداوم حضور در آن میکنندگان و درنهایت احساس تعلق آن برداری بهتر از محیط، رضایت استفادهباعث بهره

 یت هو ی،عاطف یارتباط ییبنایرز مفهوم پنج را با ینتعلق مکا یبرا یریگروش اندازه یک چوی و همکاران  (.1389)سرمست، 

 (.167: 1397مورد بررسی قرار دادند )به نقل از مداحی و همکاران،  را بودن و درک خانه دار یشهبه محل، ر یمکان، وابستگ

یت بررسی نشان داد که وضعاند که نتایج لین و لی رضایت از مسکن مهاجران در شهر ونژوو چین را مورد ارزیابی قرار داده

مندی از مسکن تأثیر داری بر رضایتمد، مدت زندگی، وضعیت اشتغال و امکانات مسکن به گونه معنیدرآتأهل، تحصیالت،

ها و ها، مکانفارمر و گیب معتقدند عناصر کاربری متشکل از فعالیت (.136: 1400گذارد )رضایی گرگانی و امیرفخریان، می

توان فضای عمومی میدر نهایت  (.83: 1397مبهوت و همکاران، کنند )یبا هم عمل م صر در ارتباطعن 3این  مردم هستند که

هایی چون دسترسی، کالبد مناسب، منظر، تنوع فعالیت، جامعیت، امنیت، تعامل اجتماعی، موفق را فضایی دانست که از مؤلفه

  شهر  یک یمنطقه  (.Rezayee Gorgani et al, 2018ار باشد )حتی در حد متناسبی برخوردپذیری، آسایش و رااجتماع 

 یرویهبی افزایش با و است شده واقع پایین معصومیه جز به عبادی شهدای بلوار-ارتش خیابان شمال محدوده در بیرجند

 و خدمات و تسهیالت توزیع  و است شده شهروندان زندگی کیفیت سطح کاهش باعث بیرجند شهر یک یمنطقه  جمعیت

 فقدان با زیست فضاهای زیباترین و هامکان بهترین دیگر،بیانبه. دارد پیوند اجتماعی رفاه با ناپذیرتفکیک  طوربه هاآن  کیفیت

 اند از:لذا اهداف تحقیق عبارت  .کند فراهم را ساکنان رفاه تواندنمی و است اولیه امکانات

 شهروندان زندگی کیفیت ددرآم توزیع میزان شاخص بر مسکن و زمین قیمت کالبدی یهاشاخص نقش تبیین ▪

  شهروندان زندگی کیفیت  عمومی و فردی بهداشت میزان شاخص بر اشتغال ایجاد اقتصادی یهاشاخص نقش شناسایی ▪

 شهروندان زندگی کیفیت اجتماعی روابط میزان شاخص بر اجتماعی امنیت وضعیت اجتماعی یهاشاخص نقش شناسایی ▪

 

 مفهوم کیفیت زندگی

قبل از میالد مسیح نسبت داد. ارسطو مؤلف آثاری درباره زندگی خوب و خوب زندگی  322وان به ارسطو و تاین مفهوم را می

. واژه کیفیت (1396)قانعی و همکاران،  تواند به پرورش آن کمک کند، هستهای عمومی میکردن و اینکه چگونه سیاست

ازنظر واژه به معنی چگونگی زندگی  qolه و چگونگی آمد( به معنی Qualitه معنی چیز و چه و )( بQualزندگی در التین )

  (.1385)کردزنگنه،  فرد بوده و با دیگران متفاوت استهای آن است که برای هر فرد منحصربهی تفاوتاست و دربرگیرنده
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  (1396)قانعی و همکاران،    بررسی تعاریف مختلف کیفیت زندگی  :  2جدول

 ریفخصلت برجسته موجود در تع پژوهشگر

 ساختار پیچیده و چندبعدی سراج الدین و دیگران

 رضایت از زندگی ناشی از سالمت مناسب، رفاه، روابط خوب و... در عوض پول دیکشنری آزاد

 نامه تجاریواژه
حراست حیاط ها،آب وهوای تمیز، لذت از فضای باز و آزاد و مجموعه غذای سالم و آب

 ع جرم و حفاظت در برابر اشعه و مواد سمیوحش و منابع طبیعی، امنیت از وقو

 قابلیت زندگی و میزان سطح جذابیت در یک منطقه اپلی و منون

 عامل رفاه یا بدبختی افراد داس

 زندگی خوب و باارزش، زندگی متقاعدکننده و شاد مک کرا و همکاران

 رضایت فرد از شرایط فیزیکی و بشری پیرامونش همکارانمولیگان و  

 

 فیت زندگید کیابعا

ها منعکس و در هم در سخنرانی طورکلی در حال حاضر اساس تئوریکی اندکی برای ابعاد کیفیت زندگی وجود دارد که آنبه

ه کیفیت زندگی دارای ابعاد فیزیکی، نظران این حوزه معتقدند کوجود اکثر محققان، صاحب حوزه بهداشت و سالمت است. بااین

فیزیکی انسان شامل، قدرت، انرژی،  محیطی و اقتصادی است. در بعد فیزیکی سؤاالت مربوط به ابعادشناختی، اجتماعی، روان

 گیرد. در بعد محیطیهای روزمره و خود مراقبتی و عالئم بیماری، مورد تفسیر و سنجش قرار میتوانایی برای انجام فعالیت

اجتماعی نیز احساس بهتر بودن، کیفیت ارتباطات افراد با  پیرامون زندگی بشر برای زیست موردبررسی قرارگرفته، در بعد

های روانی شامل شناختی بیشتر نشانهشود. این در صورتی است که بعد رواننواده، دوستان، همکاران و اجتماع تبیین میخا

چون میزان رضایت هایی گیرد؛ در بعد اقتصادی مؤلفهت نسبی موردسنجش قرار میاضطراب، افسردگی، ترس و میزان محرومی

 (.1381گیرند )دهداری، رزیابی قرار میاز درآمد، نوع شغل و یا رضایت شغلی مورد ا

 (1398)مبهوت و همکاران،    : ابعاد کیفیت زندگی1نمودار  
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 های محیطکیفیت -1-1

ین مفهوم مشترک  ترین عبارت برای درک و استفاده از اشده است؛ جامعنظران ارائه صاحببنا به مفهوم مختلفی که توسط 

 اند از:ها عبارتکاررفته است. این کیفیتبه

مندی مناسب آن فضا از این کیفیت های موجود در فضا و عملکرد خود فضا نشان از بهرهمطلوبیت فعالیت کیفیت سازگاری:.1

 دارد.

استفاده بودن وط اولیه قابلدسترسی به فضا )فیزیکی و بصری( و دسترسی به عملکردهای فضا از شر ری:کیفیت نفوذپذی.2

 أثیرگذارند.باشند که بر مطلوبیت فضا تیک فضا می

افزاید و امکان حضور هرچه تنوع فعالیتی و تنوع فضایی از عواملی است که بر جاذبه محیط می کیفیت تنوع و گوناگونی:.3

 دهد.افراد در آن را افزایش میبیشتر 

سنین متفاوت، به مطلوبیت و سرزندگی هرچه بیشتر فضاهای مختلف، از قشرها و امکان حضور افراد  کیفیت سرزندگی:.4

افزاید. حضور متداوم افراد، امکان برخوردها و تعامالت اجتماعی را افزایش داده و این عاملی بر پویایی فضا است. شهری می

 ند.أثیرگذار بر حضور افراد و تداوم این حضور، در اجتماعی بودن فضا مؤثرعوامل ت

امکان تغییرات در فضا با توجه به نیازهای افراد و همچنین امکان تغییرات در عملکردهای موجود در  پذیری:کیفیت انعطاف.5

روز نیز ی متفاوت و ساعات مختلف شبانههاهای مثبت فضاهای شهری است. همچنین امکان استفاده در موقعیتفضا، از ویژگی

 پذیری دارد.نشان از انعطاف

هایی است که بر حس پذیری آن بر ذهن ناظرین و حاضرین، از ویژگیوضوح فضاهای شهری و امکان نقش کیفیت خوانایی:.6

 مکان و حس تعلق افراد تأثیرگذار است.

ا، رابطه میان ابعاد فضا بر ادراک انسان از آن فضا و حس مثبت یا ابعاد و اندازه فضا، شکل فض کیفیت تناسبات بصری:.7

 ی افراد از فضا تأثیرگذارند.منف

توجه استفاده بهینه از عوامل محیطی و عدم تأثیر منفی طبیعی و منابع اولیه موردنیاز انسان از موارد قابل کیفیت پایداری:.8

ز موارد ها، اها و عدم صدمه رسانی به آن بهینه از انرژی و توجه به اکوسیستمویژه فضای مورداستفاده در محیط زندگی انسان به

 مؤثر در پایداری یک محیط است.

کارا بودن هر یک از معیارهای فوق و درنتیجه، کارا بودن فضا، امکان استفاده افراد را بدون منع و شرط  کیفیت کارایی:.9

زایش های مطلوب را افمحیطفایده( امکان شناسایی و ایجاد -ایی محیط )هزینهسازد. از سوی دیگر امکان سنجش کارفراهم می

 (.1397و همکاران،  دهد )رفیعیانمی

 

 محدوده مورد مطالعه

 ارتقا در شهری مدیریت موضوعی تحقیق نقش بیرجند و قلمرو شهر یک ی منطقه جنوبی خراسان مکانی تحقیق استان قلمرو

 شهر یک ی طقهنم ساکنان بین از ساله 60 الی 25 سنین شامل مطالعه مورد ی باشد. جامعهبیرجند می شهر زندگی کیفیت

 عمومی سرشماری پایه بر شهر ساکنان کل .باشدیم یشناسجامعه جغرافیا، شهرسازی، متخصصان و کارشناسان و بیرجند

 در  نمونه حجم نفر 100 مورگان، جدول اساس بر که است بوده نفر 216.746 شهر این جمعیت 1400 سال در مسکن و نفوس
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 تصادفی و سیستماتیکصورت به جامعه اعضای تمام به دسترسی محدودیت دلیل هب یریگنمونه روش .شودمی گرفته نظر

 .گرفت خواهد قرار پرسش مورد بیرجند شهر یک ی منطقه    ساکنان بین ساده

 

 
 های تحقیقیافته

 شوندگانپرسشجنسیت  

درصد  61با  دهندگانپاسخت کثریو ا دهدی منفر زنان را تشکیل  39نفر مردان،  61، شوندگانپرسش طبق نمودار زیر، از بین 

 . دهدیممردان تشکیل 

 شوندگانپرسش جنسیت  نوع  فراوانی  -1  شکل

 

 تحلیل عوامل اثرگذار بر ارتقای کیفیت زندگی

. است گردیده بررسی محیطی ، اقتصادی ، کالبدیسرزندگی و هویت ، آموزش، امنیت، زیستعامل  حاضر توسط شش پژوهش

 است. شدهاستفاده مستقل تی آزمون از بیرجند شهر یک منطقه عوامل در محدوده رگذاری ن اثآورد به دست منظوربه
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 های کیفیت زندگیشاخص  وضعیت  بر  اثرگذار  عوامل  اینمونه  تک  تی  جدول: آزمون

-t df Sig. (2 شاخص  وضعیت

tailed) 

Mean 

Difference 

ی
سرزندگ

 

 72222. 000. 99 8.837 اجتماعی  زندگی  وضعیت

 1.13399 000. 99 22.292 ساکنان   به  اعتماد  انمیز

 1.20588 000. 99 30.279 همسایگانتان   با  شما  ارتباط  میزان

 1.11111 000. 99 13.415 فراغت   اوقات  گذران  برای  کافی  زمان

 58824. 000. 99 6.207 فراغت  اوقات  گذراندن  برای  کافی  فضای

 59477. 000. 99 6.085 مهم   رخدادهای  میزان

 1.56536 000. 99 41.437 محله  به  نسبتخاطر  تعلق

 آموزشی 

 1.57190 000. 99 38.335 وپرورش آموزش   کارایی  نظام

 1.49346 000. 99 43.018 آموزشی   امکانات  و  خدمات  تنوع

 1.50654 000. 99 29.435 موجود   آموزشی  تسهیالت

ت 
امنی

 

 1.48693 000. 99 27.029 شب   پایانی  ساعات  در  امنیت  وضعیت

 1.49673 000. 99 28.010 ها پارک   و  هابوستان   در  امنیت  وضعیت

 1.59150 000. 99 37.518 اصلی   مسیرهای  در  امنیت  وضعیت

 1.49346 000. 99 27.640 فرعی   مسیرهای  در  امنیت  وضعیت

 1.85621 000. 99 69.975 عمومی   مراکز  در  امنیت  وضعیت

ی
ت محیط

زیس
 

 1.09150 000. 99 45.615 مصرفی   آب  مطلوبیت

 1.81373 000. 99 64.246 خانگی   فاضالب  دفع  وضعیت

 1.84314 000. 99 68.048 زباله   آوریجمع   وضعیت

 1.10131 000. 99 45.016 پسماند   و   زباله  جداسازی  در  همکاری  وضعیت

 1.09804 000. 99 44.409 معابر   روشنایی  وضعیت

 1.10458 000. 99 44.061 هوا   آلودگی  وضعیت

 1.11111 000. 99 41.097 صوتی  آلودگی  وضعیت

 1.07843 000. 99 41.145 سکونت   قابل  فضای

 1.07516 000. 99 40.656 ای محله   پاک  فضای

ی 
صاد

اقت
 

 1.04575 000. 99 34.991 منابع   و  جمعیت  بین  تعادل  سطح

 90523. 000. 99 30.870 زندگی   یهانه یهز  و  درآمد  بین  تعادل

 1.33007 000. 99 27.292 ثروت   و  درآمد  بین  عدالت

 1.37908 000. 99 29.352 آموزشی  خدمات  بهای

 1.38889 000. 99 29.949 مسکن   یبها اجاره   هزینه  اندازه

 1.40196 000. 99 30.168 بانکی   وضعیت معابر  

کالب

ی 
د

 

 1.41503 000. 99 31.174 ای بهنگام زلزله امنیت سازه 
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 1.48693 000. 99 34.005 بصری در مقیاس واحد همسایگیکیفیت  

 1.46405 000. 99 32.964 دید افراد غریبه به داخل خانه 

 1.46732 000. 99 33.212 واحدهای مسکونی مجاور دید  

 1.45098 000. 99 32.523 کیفیت منظره قابل مشاهده از واحد مسکونی 

 

 ماتریس وضعیت کالبدی

 (M) باط مستقیمتشکیل ماتریس ارت

شود. تاثیر عنصر مندرج در هر سطر بر عناصر تشکیل می n×nمعیار ابتدا یک ماتریس  nبرای شناسائی الگوی روابط میان 

شود. اگر از دیدگاه بیش از یک نفر استفاده شود، هریک از خبرگان باید ماتریس مندرج در ستون در این ماتریس درج می

 می شود. تشکیل داده Xشود و ماتریس ارتباط مستقیم از میانگین ساده نظرات استفاده میموجود را تکمیل کنند. سپس 

 

 جدول زیر ماتریس ارتباط مستقیم که همان مقایسات زوجی خبرگان هست را نشان می دهد

 ماتریس ارتباط مستقیم  -جدول  

 

 قابل منظره کیفیت

 واحد از مشاهده

 مسکونی 

 در  بصری کیفیت

 واحد مقیاس

 ایگیهمس

 غریبه افراد دید

  خانه داخل به

 واحدهای دید

  مجاور مسکونی

 ایسازه  امنیت

  زلزله بهنگام

 قابل منظره کیفیت

 واحد از مشاهده

 مسکونی 

0 4 4 4.5 4.5 

 در  بصری کیفیت

 همسایگی  واحد مقیاس
3.5 0 3.5 4.5 4 

 داخل به غریبه افراد دید

  خانه
3.5 4 0 2.5 2.5 

 ونیمسک واحدهای دید

  مجاور
3.5 5 5 0 3 

 بهنگام ایسازه  امنیت

  زلزله
2.5 3.5 2.5 3 0 

 

 نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم

شود. بزرگترین عدد مجموع های ماتریس ارتباط مستقیم محاسبه میبرای نرمال سازی ابتدا جمع تمامی سطرها و ستون

تقسیم  kهای ماتریس ارتباط مستقیم بر تک درایهال سازی باید تکنمایش داده خواهد شد. برای نرم kها با سطرها و ستون

 شود.
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 جدول: ماتریس ارتباط مستقیم نرمال شده

 

کیفیت منظره قابل  

مشاهده از واحد  

 مسکونی 

کیفیت بصری در  

مقیاس واحد  

 همسایگی

دید افراد غریبه  

 به داخل خانه  

دید واحدهای  

 مسکونی مجاور  

ای  امنیت سازه 

 زلزله    بهنگام

کیفیت منظره قابل  

مشاهده از واحد  

 مسکونی 

0 0.235 0.235 0.265 0.265 

کیفیت بصری در مقیاس  

 واحد همسایگی 
0.206 0 0.206 0.265 0.235 

دید افراد غریبه به داخل  

 خانه  
0.206 0.235 0 0.147 0.147 

دید واحدهای مسکونی  

 مجاور  
0.206 0.294 0.294 0 0.176 

ای بهنگام  امنیت سازه 

 زلزله  
0.147 0.206 0.147 0.176 0 

 

 محاسبه ماتریس ارتباط کامل

  .آیددست میبه  رابطه زیر، ماتریس روابط کل فازی با توجه به نرمالبعد از محاسبه ماتریس های 

 

نرمال کرده و دهیم، سپس این ماتریس همانی را منهای ماتریس تشکیل می n×nبه عبارتی دیگر ابتدا یک ماتریس همانی 

  شود تا ماتریس ارتباط کامل بدست آید.کنیم. ماتریس نرمال در ماتریس حاصل ضرب میماتریس حاصل را معکوس می

 

های آن غیر از قطر اصلی صفر است. جدول زیر ماتریس ارتباط کامل را تمامی درایهماتریس همانی یا یکه ماتریسی است که 

 نشان می دهد.
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 رتباط کاملماتریس ا  -جدول  

 

 قابل منظره کیفیت

 واحد از مشاهده

 مسکونی 

 در  بصری کیفیت

 واحد مقیاس

 همسایگی

 غریبه افراد دید

  خانه داخل به

 واحدهای دید

  مجاور مسکونی

 ایسازه  امنیت

  زلزله بهنگام

 قابل منظره کیفیت

 واحد از مشاهده

 مسکونی 

1.103 1.53 1.428 1.415 1.376 

 در  بصری کیفیت

 همسایگی  واحد سمقیا
1.196 1.274 1.323 1.331 1.275 

 داخل  به غریبه افراد  دید

  خانه
1.035 1.238 0.969 1.076 1.045 

 مسکونی واحدهای دید

  مجاور
1.253 1.542 1.443 1.18 1.291 

 بهنگام ایسازه  امنیت

  زلزله
0.929 1.142 1.027 1.025 0.846 

 

 محاسبه ماتریس ارتباط داخلی

نظر کرده و شبکه توان از روابط جزئی صرفباید ارزش آستانه محاسبه شود. با این روش میحاسبه ماتریس روابط داخلی م برای

از مقدار آستانه  T(را ترسیم کرد. تنها روابطی که مقادیر آنها در ماتریس NRMنقشه شبکه روابط ) همان یا وروابط قابل اعتنا 

 Tآستانه روابط کافی است تا میانگین مقادیر ماتریس  اهد شد. برای محاسبه مقدارنمایش داده خو NRMبزرگتر باشد در 

که کوچکتر از آستانه باشد صفر شده یعنی آن  Tمحاسبه شود. بعد از آنکه شدت آستانه تعیین شد، تمامی مقادیر ماتریس 

 .شودرابطه علی در نظر گرفته نمی

 ت. اس 1.211 مقدار آستانه در این تحقیق برابر 

شود. بنابراین الگوی باشد صفر شده یعنی آن رابطه علی در نظر گرفته نمی 1.211 که کوچکتر از  Tتمامی مقادیر ماتریس 

 روابط معنی دار به صورت جدول زیر است.

 الگوی روابط معنی دار-جدول  

 

 قابل منظره کیفیت

 واحد از مشاهده

 مسکونی 

 در  بصری کیفیت

 واحد مقیاس

 همسایگی

 غریبه راداف دید

  خانه داخل به

 واحدهای دید

  مجاور مسکونی

 ایسازه  امنیت

  زلزله بهنگام

 قابل منظره کیفیت

 واحد از مشاهده

 مسکونی 

0 1.53 1.428 1.415 1.376 

 1.275 1.331 1.323 1.247 0 در  بصری کیفیت
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 همسایگی  واحد مقیاس

 داخل  به غریبه افراد  دید

  خانه
0 1.238 0 0 0 

 مسکونی دهایواح دید

  مجاور
1.253 1.542 1.443 0 1.291 

 بهنگام ایسازه  امنیت

  زلزله
0 0 0 0 0 

 

 خروجی نهایی و ایجاد نمودار علی

با توجه به ( R) ها ( و ستون Dاست. مجموع سطرها )  های ماتریسدست آوردن مجموع سطرها و ستون گام بعدی به 

 رده می شود.آو می دست  های زیر به فرمول 

   

  

را به دست می آورده می شود که به ترتیب نشان دهنده میزان تعامل و  D-Rو  D+R، مقادیر  Rو  Dسپس با توجه به 

 قدرت تاثیرگذاری عوامل هستند. خروجی نهائی در جدول زیر آمده است.

 خروجی نهایی  -44-4جدول  

 R D D+R D-R 

 1.336 12.369 6.852 5.517 مسکونی  واحد از مشاهده قابل همنظر کیفیت

 0.327- 13.07 6.372 6.699 همسایگی واحد مقیاس در  بصری کیفیت

 0.827- 11.552 5.363 6.19  خانه داخل به غریبه افراد دید

 0.683 12.736 6.709 6.026  مجاور مسکونی واحدهای دید

 0.865- 10.802 4.969 5.834  زلزله بهنگام ایسازه  امنیت

 + Dشکل زیر نیز الگوی روابط معنی دار را نشان می دهد. این الگو در قالب یک نمودار هست که در آن محور طولی مقادیر 

R  و محور عرضی براساسD - R ای به مختصات باشد. موقعیت و روابط هر عامل با نقطهمی(D + R, D - R)  در دستگاه

 شود.معین می
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 الگوی روابط   -8-4شکل  

 تفسیر نتایج  

 با توجه به نمودار و جدول فوق هر عامل از چهار جنبه بررسی می شود:

های برای هر عامل نشانگر میزان تاثیرگذاری آن عامل بر سایر عامل (D)میزان تاثیر گذاری متغیرها: جمع عناصر هر سطر  -

بیشترین تاثیر گذاری برخوردار است و دید ق کیفیت منظره قابل مشاهده از واحد مسکونی از در این تحقی سیستم است. 

ای بهنگام واحدهای مسکونی مجاور ، کیفیت بصری در مقیاس واحد همسایگی، دید افراد غریبه به داخل خانه  و امنیت سازه

 .زلزله در درجات بعدی تاثیرگذاری قرار دارند

های گر میزان تاثیرپذیری آن عامل از سایر عاملبرای هر عامل نشان (R)تغیرها: جمع عناصر ستون میزان تاثیرپذیری م -

در این تحقیق کیفیت بصری در مقیاس واحد همسایگی از بیشترین تاثیر پذیری برخوردار است و دید افراد  سیستم است. 

واحد بهنگام زلزله  و کیفیت منظره قابل مشاهده از  ایغریبه به داخل خانه ، دید واحدهای مسکونی مجاور ، امنیت سازه

  .مسکونی در درجات بعدی تاثیرپذیری قرار دارند

 D + Rمیزان تاثیر و تاثر عامل مورد نظر در سیستم را نشان می دهد. به عبارت دیگر هرچه مقدار  (D + R)بردار افقی  -

در این تحقیق کیفیت بصری در مقیاس واحد  سیستم دارد.  عاملی بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل

همسایگی از بیشترین تاثیر گذاری برخوردار است و دید واحدهای مسکونی مجاور ، کیفیت منظره قابل مشاهده از واحد 

  .رندای بهنگام زلزله در درجات بعدی تاثیرگذاری قرار داسازهمسکونی، دید افراد غریبه به داخل خانه  و امنیت 

مثبت باشد، متغیر یک متغیر  D - Rدهد. بطور کلی اگر قدرت تاثیرگذاری هر عامل را نشان می (D - R)بردار عمودی  -

ه از واحد مسکونی، در این تحقیق کیفیت منظره قابل مشاهد شود. شود و اگر منفی باشد، معلول محسوب میعلی محسوب می

کیفیت بصری در مقیاس واحد همسایگی، دید افراد غریبه به داخل خانه ، امنیت   دید واحدهای مسکونی مجاور علی بوده و

 .ای بهنگام زلزله معلول به حساب می آیندسازه

 

 گیرینتیجه
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 زندگی، فضای هایهزینه و درآمد بین زلزله، تعادل بهنگام ایسازه هایی از قبیل امنیتآمده؛ شاخصدستاساس نتایج به بر

فراغت  اوقات گذراندن برای کافی آموزشی،  فضای امکانات و خدمات شب، تنوع پایانی ساعات در امنیت عیتای، وضمحله پاک

 وضعیت مطلوبی را در محدوده موردمطالعه ندارد. 

رابطه مستقیمی دارد و تحقق مدیریت شهری را  شهری امور در شهروندان مشارکت با افزایش کیفیت که افزایشطوری به

صورت وضعیت دسترسی به خدمات در این منطقه مورد قرار بگیرد؛ سطح زندگی شهروندان پی داشته باشد. بدینتواند در می

 ازپیش نمایان خواهد شد.  نیز بهبود خواهد یافت و نقش مدیریت شهری بیش

ریزی شود تا هشهری باید به شکلی برنام فضای در نظم حفظ دسترسی،قابل عمومی تیجه گرفت فضاهایتوان نچنین میهم

های چنین هزینهی آن جانی و مالی شهروندان نیز تأمین شود و همثروت تعادل برقرار شود و در ادامه –بین جمعیت و درآمد 

 اهش خواهد یافت. گیری از توانایی و  سازوکار مدیریت شهری کزندگی با بهره

 ارائه پیشنهادها و راهکارها

 افزایش رضایت شهروندان  مثابهبهی ساختمانی هاسازهارتقای امنیت  .1

 هاآنی هانهیهزایجاد تعادل بین درآمد شهروندان   مثابهبهتوزیع متعادل فضاهای شهری  .2

 فضاهای عمومی منطقه در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان  داشتننگهتدبیر قوانین جهت پاک  .3

 نیت اجتماعیافزایش ام منظوربه ایجاد روشنایی در معابر عمومی منطقه  .4

 هاآنتوزیع متعادل خدمات و امکانات شهری در راستای دسترسی مطلوب به  .5

 ایجاد فضاهایی برای تفریح و گذران اوقات فراغت شهروندان  .6
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 .146 -133، صص 26موردی: شهر تهران، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 

قا کیفیت زندگی مطالعه موردی (، سنجش کیفیت زندگی در محالت شهری در راستای ارت1396، )قانعی، محبوبه و همکاران

 .44-21، صص 28ریزی شهری، سال هشتم، شماره شهر بافق، نشریه پژوهش و برنامهمحله قلعه

شناسی ارشد، دانشکده نامه کار(، بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سالمندان و عوامل مؤثر بر آن، پایان1385کرد زنگنه، ج، )

 علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

(، تحلیلی بر تأثیر کاربری اراضی بر هویت بخشی به محله نمونه موردی: محله تلگرد 1397سید مهدی و همکاران، ) مداحی،

، 179 -165، صص 9ستان، شماره پیاپی، پاییز و زم2شهر مشهد، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، سال پنجم، شماره

2.70230i5/gusd.v10.22067https://dx.doi.org/ 
 محلۀ: موردی نمونۀ مسکونی محالت در اجتماعی امنیت افزایش بر تأکید با اراضی کاربری (، ارزیابی1397مبهوت و همکاران، )

، 96-79، صص 2، شماره 3دوره شهری،  اقتصاد مشهد، مجله شهر فاطمیۀ

2019.112571.1077/ue.10.22108https://dx.doi.org/ 
 کیفیت ارتقاء بر تأکید با شهری عمومی فضاهای در مکان به تعلق حس کیفی (، تحلیل1398مبهوت، محمدرضا و همکاران، )

ران، معماری و توسعه شهری، ششمین کنگره عم، (سرخس شهر موردی نمونه) ریزیبرنامه راهکارهای ارائه و ندانشهروزندگی 

 / /1003391https://civilica.com/docتهران، 
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