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 چکیده

 اولیه اهداف از شده ریزی برنامه فضاهای در زندگی کیفیت از رضایت میزان شهری، ریزیبرنامه توسعه با امروزه

 تواند می زندگی کیفیت بهبود با همسو ریزی برنامه معتقدند محققان راستا این در رود، شمارمی به شهرها اصلی و

 به شهروندی مشارکت. باشد داشته همراه به را کالبدی و اقتصادی اجتماعی، توسعه مانند توسعه دیگر های زمینه

 جمله از باشد، می شهری و سازمانی باالی رده مدیران رویکردهای و ها سیاست از گرفته نقش که ای پدیده عنوان

 شهرها مدیریتی نظام تحول در مهمی نقش که است( انسانی های سرمایه) انسانی منابع وسیله به شده ساخته عوامل

 شهروندان نیازهای سنجش مبنای بر زندگی کیفیت ارتقای و شهرها پایدار توسعه بر مبتنی اهداف پیشبرد خصوص به و

 شهری فرسوده بافت بازآفرینی پذیری تحقق بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی .و بصورت مشارکتی دارد

تحلیلی در محالت بافت فرسوده  -شهروندی با روش توصیفی مشارکت دیدگاه از زندگی کیفیت ارتقاء جهت در

محالت نتایج بدست آمده و اطالعات میدانی نشان می دهد که وضعیت موجود برای ساکنین شهر بابل می باشد. 

به هیچ وجه مناسب نبوده و بیشتر ساکنین به نداشتن دسترسی، فضای سبز، راههای ورودی  بافت فرسوده این شهر

هر، کمبود و نقصان امکانات مناسب و زیرساختهای اولیه مانند آب شرب، فضاهای ورزشی، امنیت به به مبادی ش

 اداره در شهروندان مشارکت بنابراین اشاره دارند. باشدمی این محالتعنوان مواردی که باعث عدم رضایت ساکنین 

 برنامه که چرا میشود، شهری یزندگ کیفی سطح ارتقاء موجب شهری مدیریت مختلف بخشهای در و شهری امور

 شهروندان در این میان مشارکت .آورد خواهد ارمغان به شهرها برای را محور عدالت ریزی برنامه نیز و مردم با ریزی

 با ابزارهای از یکی عنوان به تواند می کنترل و نظارت و اجرایی مراحل کلیه و ها ریزی برنامه ها، گیری تصمیم در

 .گردد مطرح اجتماعی های صحنه در حضور برای مردم مقتدرسازی اهمیت

 شهروندی مشارکت زندگی، کیفیت ارتقاء شهری، فرسوده بافت بازآفرینی، :واژگان کلیدی

 



 پور مهدی امیری   آیریمی                      

 

458 
 

 مقدمه و بیان مسأله

سازمان بهداشت جهانی نیز با اصالحات مختصری، شهر سالم را شهری تعریف کرد که محیط های کالبدی و 

(. رشد شهر و شهرنشینی 1399پیوسته بهبود بخشیده و منابعش را توسعه می دهد)شاطریان،  اجتماعی خود را به طور

بارزترین ویژگی تحوالت اجتماعی ـ اقتصادی در دوره اخیر است. شهرنشینی در این دوره با چنان سرعتی افزایش 

بدون شک کیفیت یک سکونتگاه  ها را برای ارتقا کیفیت زندگی به شدت محدود کرده است.یافته که بسیاری از فرصت

(. لذا همزمان با شهری شدن جامعه ایران، 1399انسانی در ابعاد مختلف بر تعلق مکانی شهروندان مؤثر است)اسدی، 

های مطالعات شهری کشور ترین ضرورتتحلیل پیامدهای آن، از جمله ارزیابی کیفیت زندگی شهری، یکی از مهم

ویه و شتابان شهرها در ایران، مشکالت شهری زیادی را دامن زده است. به گونه است. در دهه های اخیر رشد بی ر

ای که این مشکالت و نارسایی ها تمامی جنبه های شهرنشینی را تحت تاثیر خود قرار داده و گاهی زندگی شهری را 

است که خود مختل کرده است. یکی از این مشکالت عمده شهرهای قدیمی تر، وجود بافت های فرسوده در آنه

فیزیکی، زیست محیطی و امنیتی را  -اجتماعی، کالبدی -سرآغاز بسیاری از مشکالت شهری شده و مسائل اقتصادی

در پی داشته و زمینه ناپایداری را در بسیاری از شهرها فراهم ساخته است. در اصل ساختار کالبدی شهرها متاثر از 

(. در واقع بسیاری از بافت های سنتی که زمانی مایه 1395اهیم زاده، جریان طبیعی، اجتماعی و اقتصادی می باشد)ابر

افتخار و مباهات شهرها بوده اند، در حال حاضر در معرض فرسایش و تخریب قرار گرفته اند. بافت فرسوده شهری 

ری نامناسب به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها اطالق می شود که به دلیل فرسودگی کالبدی و فیزیکی، برخوردا

از دسترسی سواره، تاسیسات، خدمات و زیرساخت های شهری، آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی و 

(. رشد سریع شهرها در چند دهه اخیر، سبب بی توجهی به بافت 1396اقتصادی نازلی برخوردارند)حبیبی و دیگران، 

پیدا کرده و رو به فرسوده شدن رفته است. کیفیت های قدیمی شده است و کیفیت زندگی در این بافت ها تنزل 

زندگی مفهومی چند بعدی است که تاثیرات به سزایی بر زندگی ساکنان محدوده سکونتی دارد که مهم ترین تاثیر، 

رضایت مندی ساکنان از سکونت در این بافت ها است. به واسطه بحران کیفیت که در حال حاضر بیشتر بافت های 

با آن مواجه اند، مبحث کیفیت از لحاظ علمی از مباحث بنیادین در برخورد با بافت فرسوده شهری  شهری در ایران

(. نوسازی بافت های فرسوده شهری با توجه به اهمیت آن در ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان شهر 1395است)داودپور، 

ه مدیران و پژوهش گران عرصه شهری و باز تولید ارزش های اقتصادی برای پیشبرد اهداف توسعه ای جامعه، توج

توان ادراک افراد از موقعیت را به خود جلب کرده است. بنابراین، کیفیت مفهومی ذهنی و چند بعدی است و آن را می

کند و در ارتباط با اهداف، انتظارات و استانداردهای آنها دانست. خود در زمینه فرهنگی و ارزشی که در آن زندگی می

، 1960های مختلف زندگی در گذشته سبب شد که از اواخر دههها به ابعاد و جنبهریزیکارکردی برنامه -نگاه کالبدی

های جدید مفاهیم اجتماعی نوینی مثل رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی در تحت تأثیر نیازها و آگاهی

های کیفیت زندگی، وینا، زوریخ و اوکلند شاخص ریزی و توسعه عمومی مطرح شود. از طرفی با اعالمقلمرو برنامه

بهترین نقاط شهری جهان و سنگاپور، توکیو و کوبه ژاپن بهترین نقاط شهری در آسیا و دبی به عنوان بهترین شهر در 

بندی در رتبه آخر قرار دارد. موسسه معرفی شدند. همچنین بغداد در این رده 2012خاورمیانه، برای زندگی در سال 

های زیست بع انسانی مرسر با استفاده از وضعیت استانداردهای شهرنشینی و کیفیت زندگی جهان براساس شاخصمنا
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محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشتی، امنیتی، آموزش و پرورش، حمل و نقل، مسکن و دیگر خدمات 

 (.Amerigom 2007ت)شهری)همچون مراکز تفریحی، سینما، تئاتر و...( این گزارش را منتشر ساخ

کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، از رشد باالیی در رابطه با نسبت جمعیت شهری و همچنین تعداد 

جمعیت و تعداد نقاط  %71.4، جمعیت شهرنشین کشور به 1390ای که طبق آمار سال شهرها برخوردار است، بگونه

چنین رشدی بیانگر ضرورت توجه بیشتر، به وضعیت زندگی  نقطه شهری افزایش یافته است و 1331شهری به 

(. بافت قدیم شهر بابل قلب تاریخی شهر و 1392شهرنشینان و بررسی و شناخت مشکالت آنان است)مرصوصی، 

کانون تبلور حیات تجاری و هویت اجتماعی شهر است که با فعالیت های تجاری و خدماتی در مقیاس شهر و فراشهر 

از راسته های فعالیتی متمایز و متشخص، بستری اشتغال زا برای کار و فعالیت فراهم ساخته است. محالت در زمینه ای 

مسکونی آن دارای ساختار ارگانیک بافت های قدیمی و برخوردار از اصول حاکم بر فضاهای شهری این نوع بافت 

ماری قدیم و جدید و تراکمی متوسط، است و با بهره مندی از زیرساختهای کارآمد شهری و امتزاج الگوهای مع

بافت میانی با فعالیت های همپیوند با ساختار فعالیت  .نمایانگر زندگی جدید در ساختار کهن محالت مسکونی است

های شهری بافت قدیم و محالت سرزنده، پایدار و با هویت، مقصد فعالیت های تجاری، آموزشی و فرهنگی است. 

و بافت پیرامونی شامل محالت مسکونی سرزنده و پایدار و مبتنی بر الگوهای معاصر است و همنشینی متعامل و 

ه های سکونت و راسته های فعالیتی در این بافت از یک سو موجد بستر مناسبی برای سکونت و از سوی سازگار پهن

گردشگری در جوار محورهای ورود به شهر و فعالیت های تولیدی صنعتی  –دیگر به سبب رونق خدمات پذیرایی 

روک شدن و چه تراکم درون بافت، موجد اشتغال برای ساکنین آن است. از جهت اجتماعی چه در صورت مت

ها است، از جهت کالبدی نیز با وجود همه فرسودگی های نامتناسب، بخشی از جامعه و ضامن زندگی انسانکاربری

نظیریی است، به همین دلیل توجه بسیاری از صاحب نظران به مفهوم های معماری و شهرسازی بیهنوز دارای ارزش

هایی در راستای ارتقای شرایط زندگی و بهبود بخشیدن به ریق تالشکیفیت زندگی شهری معطوف شد تا از این ط

های بعد کیفی زندگی و در نتیجه مدیریت بحران در این سکونتگاه ها صورت گیرد.  اصل بنیادی در تمام پژوهش

های های اتخاذ شده در زمینهها و سیاستریزی مربوط به کیفیت زندگی این است که مجموعا اقدامات و برنامه

رو مطالعات کیفیت کنند. از اینهایی برخورد میمختلف چه اثری روی مخاطبان دارد و آنها چگونه با چنین سیاست

تواند از اهمیت های به اجرا گذاشته شده میها( سیاستها( و ذهنی)دستاوردزندگی به سبب توجه به آثار عینی)ستانده

ردار باشد. بنابراین چالش و مسئله موضوع در محدوده مورد مطالعه های اجتماعی برخوبسزایی در ارزشیابی سیاست

محسوس و آشکار است، مطالعه و احیای مرکز شهرها و به عبارتی توجه به ارتقاء کیفیت محالت بافت فرسوده با 

جه به تأکید بر مدیریت بحران در محالت بافت فرسوده بابل نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر عدم تو

بافت های یاد شده باتوجه به نقش موثر آن در حفظ و احیای کالبد شهر، ارتقاء کیفیت زندگی، رفع مشکالت آن در 

اولویت های مهم مسئوالن این شهر قرار گرفته است. تا با استفاده از آن گام های مهمی به منظور بهسازی و ارتقاء 

بحران برداشته شود. با توجه به برداشت و مطالعات میدانی در این  کیفیت زندگی در  بافت یاد شده از منظر مدیریت

افراد ساکن در محله اولویت های مربوط به کیفیت زندگی را مسائلی چون شاخصه های کالبدی، اجتماعی و  شهر

ه ویژه به زیست محیطی می دانند که بی توجهی مسئولین به این عوامل در بافت، فرسودگی را به دنبال دارد. که با نگا

این شاخص ها می توان به هدف مورد نظر که ارتقاء کیفیت زندگی در این بافتها و سرزندگی و رضایت است دست 
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توان به ارتقاء و افزایش کیفیت و رضایتمندی از یافت. نهایتاً این سوال پیش می آید که با تقویت چه عواملی می

 آن پرداخت؟ زندگی در بافت فرسوده و در نهایت مدیریت بحران

 پیشینه تحقیق 

از سطح شهرها در فضایی ی هایبرانابرو جتماعی الت اخص مبحث عدو به طور اجتماعی الت ابحث عد

، حسین 1379اد، ست)حاتمی نژاگرفته ار مطالعه قرو توجه رد موان یردر است که اندگی زمرتبط با کیفیت ت موضوعا

 (. 1395، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 1388، لطفی، 1386زاده؛ 

 های خارجی الف( پژوهش

، در مقاله ای با عنوان فضای عمومی و چالش تحول کیفیت شهری در شهرهای نوظهور: 2019خالد ماندلی، 

مطالعه موردی جده، به بحث درباره پویایی در چنین فضاهایی پرداخته است. این تحقیق نحوه رویکردهای مدرنیست 

نوظهور، فضای شهری با کیفیت زندگی را در شهر جده به برنامه ریزی را بررسی و شیوه های مدیریت در شهرهای 

تحلیل کرده و به این نتیجه رسید فضاهای عمومی نتوانسته اند نیازهای روزمره مردم را برآورده کنند. و طرح پیشگیرانه 

 شهری برای ارتقا کیفیت زندگی و محیط زیست می تواند از راهکارهای اساسی باشد.

ژوهشی به ارزیابی کیفیت زندگی سالمندان ساکن در مناطق روستایی و شهری منطقه ، در پ2019آنیشا آگگاروا، 

 -آمبال با رویکرد مقایسه ای پرداخت و کیفیت زندگی سالمندان ساکن در مناطق روستایی و شهری را با عوامل کالبدی

تیجه رسید کیفیت زندگی در اجتماعی و جمعیتی تأثیرگذار بر کیفیت زندگی سالمندان مقایسه نمود. ایشان به این ن

میان سالمندان یک نگرانی جهانی است زیرا وضعیت سالمت و رفاه را در بین جمعیت تعیین شده منعکس می کند. 

و باال رفتن کیفیت زندگی در محالت می تواند به عنوان مراقبت های بهداشتی یک نوع تقویت کننده برای سالمندان 

 در این محالت باشد.

به ایده پردازی  "در پژوهشی با عنوان کیفیت زندگی در شهر، کیفیت زندگی شهری یا رفاه در شهر 2018مورگاس، 

و مطالعه موردی پرداخت و در انتها به این نتیجه رسید که کیفیت زندگی با افزایش تمرکز و رشد شهرنشینی در جهان 

 قسمت اصلی و رفاه یک شهر می باشد.  باید پاسخگوی نیاز شهروندان باشد و کیفیت زندگی شهری به عنوان یک

، در پژوهشی به متابولیسم شهری و کیفیت زندگی در مناطق غیررسمی پرداخته است. این 2016خلیلی، هبا اهلل، 

تحقیق تولید منابع و چگونگی جریان آنها در شهرها را به عنوان متابولیسم شهری توصیف می شود و نتیجه گیری می 

زندگی ساکنان محلی با برنامه ریزی اکولوژیکی آنها میسر می شود و همچنین برای بهبود کیفیت کند که کیفیت واقعی 

زندگی در منطقه ضمن حفظ استفاده کارآمد از منابع محلی و به حداقل رساندن استفاده از آن در شهرنشینی می توان 

 به ارتقاء کیفیت زندگی در شهرها دست یافت.

تحقیقی، با عنوان کیفیت زندگی در شهرها، شواهد تجربی در چشهم انداز تطبیقی  ، در2016وزیاک بیالوولسکا 

شهر اروپا پرداخته است. این تحقیق  79هزار نفر از شهروندان در  41اروپایی، به مطالعه و بررسی کیفیت زندگی 

مومی، تسهیالت اثبات می کند که رعایت شهروندی غیرمتقارن می باشد؛ زیرا شهروندان از سطح حمل و نقل ع

فرهنگی، فضاهای سبز، میزان دسترسی به خرده فروشان ازلی، کیفیت هوا، اثربخشی مدیریت عمومی و قابلیت اعتماد 

 به مدیریت عمومی و به طور کلی، شهروندان، رعایت کمتری از زندگی در شهر خود داشت اند.
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اخص ها و سیاست های الزم برای برنام ، در پژوهشی سازگاری و ناهنجاری در کیفیت زندگی، ش2012تکالی،

ریزی شهری در اتیوپی را بررسی کرد. این پژوهش، اندازه گیری کیفیت زندگی با استفاده از شاخص های مسکن، 

دسترسی به خدمات عمومی، فضای سبز و درآمد خانوار و شناسایی دالیل سازگاری و ناهنجاری در شهر مِکِله شمال 

 نتایج، حاکی از نابرابری کیفیت زندگی در تمام شاخص های بیان شده می باشد. شرق اتیوپی پرداخت است.

 ب( پژوهش های داخلی

، در مقاله ای به سنجش ارتباط و تاثیر ابعاد بازآفرینی پایدار بر رویکرد کیفیت زندگی 1399علی نوری کرمانی، 

ستگی پیرسون، رگرسیون خطی، آزمون تی به این منظور از روش آزمون همب تهران پرداخت 15شهروندان در منطقه

دهد از میان متغیرهای ای، جهت بررسی این ارتباط استفاده گردیده است. نتایج حاصل از مقاله نشان میتک نمونه

ی )ابعاد بازآفرینی پایدار(، بیشترین تأثیر بر کیفیت زندگی شهری را بعد بازآفرینی اقتصادی مؤلفهمستقل پژوهش

های بازآفرینی فرهنگی مؤلفه دسترسی به کتابخانه کمترین اثر کلی را بر کیفیت نیز هم چنین از میان مؤلفهآفرینی و کار

 زندگی شهری داشته است.

در  ، در مقاله خود به بررسی راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان مشاغل دولتی1398اشرفی، آزاده، 

را با استفاده از فرمول کوکران مورد سنجش و ارزیابی قرار داد نتایج آزمون یکی از شعب بانک های دولتی شهر تهران 

نشان دهنده آن است که عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل روان شناختی و 

ورد بررسی به غیر از عوامل فرهنگی تاثیر معنا داری بر کیفیت زندگی داشتند و در زیر مؤلفه ها نیز همه عوامل م

متغیر پرورش استعداد و مهارت در زیر مؤلفه عوامل مدیریتی و متغیر تضاد سازمانی در زیر مؤلفه عامل ساختاری 

نتایج پیشینه پژوهش نشان می دهد که کیفیت زندگی متکی بر عوامل مکانی است و در  همگی تاثیر معناداری داشتند.

نتایج ارائه شده در شاخص های مختلف، متفاوت است. محدوده این پژوهش  هر یک از محدوده های مورد بررسی،

نیز به لحاظ ساختاری از وضعیت یکسانی برخوردار نیست؛ لذا سنجش وضعیت کیفیت زندگی در این محدوده نیز 

 از لحا کاربردی و برنامه ریزی حائز اهمیت است.

 مبانی نظری 

زندگیمفاهیم مرتبط با سنجش کیفیت 

(. کیفیت Sarrafi, 2015هدف جامع همه اقدامات، کیفیت و سرزندگی شهری توسعه کیفی اجتماع محلی است)

زندگی شهری به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف جهان محسوب می 

وارد مباحث  1960که از دهه (. کیفیت زندگی واژه ای است چند بعدی و چند مفهومی1399شود)کاظمی قراچه، 

جغرافیا، مخصوصاً جغرافیای انسانی گردیده و امروزه هدف اصلی برنامه ریزی شهری؛ ارتقاء سطح کیفیت زندگی 

ساکنین شهر می باشد کیفیت زندگی از شاخص ها و زیر شاخص هایی تشکیل می شود که فرض ممکن بر این است 

ویت نداشته باشند مخصوصاً در دو نوع بافت فرسوده و جدید. برخی کیفیت که در هر مکان به یک میزان اهمیت و اول

ای برای میزان جذابیت و برخی به عنوان زندگی به عنوان قابلیت زیست پذیری یک ناحیه، برخی دیگر به عنوان سنجه

(. کیفیت Epley and Menon, 2008اند )رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی، رضایتمندی و ... تفسیر کرده

ها و ادراکات درونی و ذهنی او از این عوامل و نیز از اش و دریافتزندگی یک فرد به حقایق عینی و خارجی زندگی
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(. کیفیت زندگی مفهومی نو است که از اواخر قرن بیستم مورد توجه محققان 1388خودش وابسته است)حبیب پور، 

( است که در حیطه حیات 1946اولین اثر در این حیطه، از آگبرون) های علمی قرار گرفته است. به طوری کهرشته

(. به طور کلی توجه به کیفیت زندگی به عنوان یک زمینه Murphy, 2004روستایی در ایاالت متحده نوشته است)

ای هکلیدی برای تحقیق در جغرافیای اجتماعی شهری پدیدار شده است و همزمان با جغرافیای اجتماعی شهری، تالش

(. بنابراین حیطه Pacione, 2003های شهری انجام گرفته است)قابل توجهی در راستای سنجش کیفیت محیط

(. 1388های سنجش آن در هیچ زمانی به اندازه امروز گسترده نبوده است)گیفورد، مربوط به کیفیت زندگی و روش

گیری تری برای سیاست و تصمیماز طرفی باید توجه داشت که واژه رضایتمندی مفهومی محتمل و واقعی

.م توسط 1960ای در باب میزان شادی از زندگی در دهه (. مطالعات مقایسهBerger-SchmidtR, 2002است)

در باب الگوهای نگرانی انسان مطرح شد اما استانداردهایی که برای سنجش  2مرکز مطالعات جهانی کانتریل

 ,Balsasکاربرد امتیازاتی از ناراضی تا راضی مورد استفاده قرار می گیرد)رود با رضایتمندی و شادی افراد به کار می

2007.)  

: استاندارد زندگی، معیاری برای سنجش رفاه اقتصادی است. مقصود از آن قابلیت دسترسی به استاندارد زندگی 

شود. در یک نگاه محاسبه میکاالها و خدمات کمیاب و پایه است و معموالً بر حسب درآمد سرانه یا مصرف سرانه 

وری، سرانه رشد اقتصادی واقعی، توزیع درآمد، کلی، بهبود در استاندارد زندگی نتیجه بهبود عوامل اقتصادی مانند بهره

دسترسی به خدمات عمومی و عوامل غیراقتصادی مانند شرایط کاری ایمن، محیط زیست پاک و میزان جرم و جنایت 

 (.philips, 2006پائین است)

های انسانی بوده و الف( سرزندگی: این که شهر تا چه اندازه حامی عملکردهای حیاتی، نیازهای بیولوژیکی و توانایی

 (.1376سازد)لینچ، تر، چگونه بقاء همه موجودات را ممکن میاز همه مهم

سایی باشد و ساکنان شهر، تواند به وضوح درک شود، از نظر ذهنی قابل شناب( معنی: این که شهر تا چه اندازه می

ها و مفاهیم جامعه در ارتباط آن را در زمان و مکان به تجسم درآورند و تا چه اندازه آن ساختار ذهنی با ارزش

 (.Balsas, 2007است)

ج( تناسب: این که شکل و ظرفیت فضاها، معابر و تجهیزات یک شهر تا چه اندازه با مقیاس انسان و با الگوی 

 (.Shin et al, 2003که مردم از روی عادت به آن اشتغال دارند و یا خواهند داشت، منطبق است)هایی فعالیت

ها شامل کمیت و تنوع ها، منابع، خدمات، اطالعات و یا مکاند( دسترسی: توانایی دسترسی به سایر اهداف، فعالیت

 توان به انها دسترسی پیدا کرد.عناصر که می

از فضاها و دسترسی به آنها، ایجاد، تعمیر، اصالح و مدیریت آنها تا چه اندازه توسط کسانی ه(کنترل: این که استفاده 

 (.Andrews, 2001گیرد)کنند صورت میکه از آن استفاده می

گیرند که از انواع نیازهای های معرف کیفیت زندگی طیف وسیعی را در بر می: شاخصهای کیفیت زندگیشاخص

های بهداشتی، محیط اجتماعی، محیط مادی، محیط زیستی و حتی همچون انواع تغذیه و پوشاک گرفته تا مراقبتبشر 

(. Lee, 2008شود)ابعاد روحی زندگی انسانی را شامل می
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 های مورد استفاده در رابطه با کیفیت زندگیشاخص(: 1جدول)

 مورد استفاده هایشاخص محقق یا مورد مطالعه

Lee (2008) 
های محلی، محیط خدمات شهری، رضایتمندی از روابط همسایگی، محیط اجتماعی، وابستگی

 مسکونی

Tu & Lee, (2008 
فضاهای سبز و فضاهای باز، امنیت و روابط اجتماعی، حمل و نقل و خدمات تجاری، احساس 

 استرس و فشار، و آلودگی محیطی.

Ruut et al, 

 های تفریحی، مشارکت اجتماعی، فعالیت ورزشی، تعطیالتمسکن، سالمتی، قدرت خرید، فعالیت (2007)

McCrea et al 

 های فضایی، اشتغال، اقتصاد، منابع و محیط، بهداشت، امید به زندگی، امنیت، مهاجرت، آموزشجنبه (2006)

Megone et al  

(2006) 
شان، خدمات رفاهی و تجاری، خدمات روابط اجتماعیها، فضاهای سبز، مردم و دسترسی و جاده

 اوقات فراغت و سالمت محیطی.

Shin, 2003 های پیشرفت فردی، برابری اجتماعی، شرایط زندگی جامعه، حمل و نقل، ارتباطاتفرصت 

Kample et al, 

(2003) 
، امنیت، سبک زندگی، خصوصیات فردی، سالمت، دسترسی به خدمات، منابع طبیعی، محیط طبیعی

 اجتماع، فرهنگ

 منبع: )نگارنده(

 

 محدوده مورد مطالعه

منظور از بافت قدیم، پهنه موجود در بافت اولیه و مرکزی شهر بابل است که حدود آن توسط سازمان میراث 

هکتار و جمعیتی  122فرهنگی مشخص گردیده است. بافت قدیم شهر بابل محدودهای به مساحت در حدود 

نفر می باشد. بافت قدیم شهر بابل در حقیقت هسته نخستین رشد و توسعه این شهر در دوره معاصر  10735معادل

محله به اسامی ذیل شناسایی شده اند.  38است. در طرح تفضیلی ویژه بافت قدیم، این محدوده مطالعاتی حدود 

سبزه میدان  -2سه گرمحله اسامی محله ها)واحدهای همسایگی و زیرمحله ها( از سمت جنوب به سمت شمال: کا

شمشیرگر محله  -10مومن آباد 9افرادارین  -8گلشن  -7شاهکال  -6مسجدجامع  -5بیسرتکیه  -4عطارمحله  -3

پنجشنبه بازار)به انضمام حصیر  -16سرحمام   15سید جالل  -14محله  یهودی –13میانکت  -12مرادبیک  -11

آستانه  -23طوقدارین  -22اجابن  -21سر حمام میرزا یوسف  -20د بیدآبا -19پیرعلم  -18باقرناظر  -17فروشان( 

 –31چهارسوق  -30همت آباد  -29زرگرمحله  -28آهنگرکال  -27شهدا  -26عربخیل  -25چالدرزین  -24

قهاریه.  -38ایستگاه  -37کارخانه برق  36برجبن  -35نقیب کال  –34کارخانه برق  –33سنگپل  -32چهارشنبه پیش 

پس  که بوده تجاری ارتباطات جهت هایی محل و بازارها وجود محالت گیری شکل در تاثیرگذار و مهم عوامل از

دیگر  مهم شهری عناصر آن بر عالوه و می شد احداث آنها اطراف مسکونی واحدهای بازارها، این شکل گیری از

 این بازارها همین عنوان تحت و می شد ساخته آن اطراف کاروان سراها و حمام مذهبی، مدارس مساجد، مانند

 جای فعالیت مراکز از چندی الگوهای نیز خود در هسته بازار این پنجشنبه محله مانند می شدند، محالت شناسایی
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 مذهبی فعالیت خدماتی، -اداری فعالیت فضایی پراکنش الگوی غالب محدوده، در عمده فعالیت نوع سه .است داده

 مطالعاتی محدوده در فعالیت متمایز های حوزه و موجود اراضی وضع کاربری نقشه رو این می باشد. از آموزشی و

 .گردیده است لحاظ بافت بهتر شناخت جهت ذیل در

 

 

 
 (1389حوزه های متمایز فعالیت بافت قدیم بابل)لطفی، و  : توزیع انواع کاربری های شهری1نقشه 

 

 

 روش تحقیق

تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد و از منابع میدانی، کتابخانه ای، مجالت، مقاالت  –روش این تحقیق توصیفی

و سایتهای اینترنتی استفاده گردیده است و دارای هدف بنیادی و نگرش سیستمی است. در پژوهش حاضر، به منظور 

ی شده، سپس بر اساس هر انجام تجزیه و تحلیل های آماری، ابتدا اطالعات جمعیت شناختی آزمودنی ها طبقه بند

سوال، تجزیه و تحلیل مناسب انجام گرفته است و نتایج به دست آمده به ترتیب در جدول های مربوطه ارائه شده 

تک گروهی محاسبه شده و برای تجزیه  tها، ابتدا شاخص های توصیفی و سپس آزمون است. جهت بررسی سؤال

ا اقدام گردیده و در بخش آمار استنباطی روش کتابخانه ای استفاده و تحلیل داده ه  S.W.O.Tت. انجام گردیده اس

به دلیل  در نظر گرفته شده است. بافت فرسوده شهر بابلدر این تحقیق جامعه آماری کلیه ساکنین جامعه آماری:  شد.

 T-Studentن و با آزمو شدبه روش تصادفی ساده انتخاب  این محدودهنفر از ساکنین  30 تراکم جمعیت باال تعداد

 مورد آزمون و سنجش قرار دادیم.

 

 یافته های پژوهش

 یافته های میدانی در رابطه با توسعه کالبدی اجتماعی محدوده مورد مطالعه
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 تحلیل توصیفی یافته های استخراج شده از پرسشنامه ها

زن می باشند که در نمودار نفر  25نفر مرد و  5از اطالعات استخراج شده پرسشنامه های توزیع شده تعداد جنسیت: 

 به طور واضح نشان داده شده اند.

 

 
 (: نشان دهنده فراوانی جنسیت جامعه آماری1نمودار)

 

 

 30وضعیت تأهل جامعه آماری یکی دیگر از موارد استخراج شده از پرسشنامه توزیع شده می باشد. از تعداد : تأهل

نشان  باشند. که اطالعات بدست آمده به وضوح در نمودارمتأهل مینفر  25نفر مجرد و  5نفر کل حجم نمونه آماری؛ 

 داده شده است.

 

 
 (: نشان دهنده تعداد مجردان و متأهالن جامعه اماری3نمودار)

 

 

وضعیت اشتغال یکی دیگر از مقادیر بدست آمده از پرسشنامه می باشد که دارندگان شغل در جامعه : وضعیت اشتغال

 آماری را بنا به شغل چنین بیان می دارد؛ 

 نفر  15کارمند  -نفر  2آزاد  -

 نظامی صفر نفر -نفر  8خانه دار  -نفر  5دانشجو  -

0
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زنمرد
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نمودار فراوانی جنسیت  جامعه آماری 
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 دانش آموز، صفر نفر -بیکار، صفر نفر  -سرباز، صفر نفر -

 

 

 
 منبع: یافته های پژوهش -(: نمودار نشان دهنده وضعیت اشتغال جامعه آماری 5نمودار)

 

 

با توجه به توزیع سی عدد پرسشنامه در بین حجم نمونه آماری و جمع آوری آنها که با استفاده از تحلیل استنباطی: 

خانوار عمال  5000نمره دهی طیف لیکرت مورد نمره دهی قرار گرفتند. بدلیل وجود جامعه آماری تعداد باال بالغ بر 

ا استفاده از آزمون تی استیودنت در این زمینه امکان دسترسی به حجم نمونه نیز فراهم نبود لذا تصمیم بر این شد ب

 بهاقدام شود. ولی در ابتدا به سنجش توزیع نرمال داده ها و کجی و کشیدگی داده های پرداختیم. با میانگین گیری 

 پژوهش پاسخ داده شد. تسواال

 آزمون توزیع نرمال داده ها

نجیدن توزیع نرمال داده ها می نماییم. قابل ذکر است اسمیرنوف به س –در اینجا با استفاده از آزمون کولموگروف 

باشد می توان اذعان داشت  05/0چنانچه عدد بدست آمده از آزمون برای هر پرسشنامه باالتر از حد ضریب خطا یعنی 

 که داده های آن پرسشنامه به طور کامال نرمال توزیع شده اند.
 

 های پایداری اجتماعی و کیفیت زندگی (: آزمون توزیع نرمال داده های پرسشنامه1جدول)

 ویک –شاپیرو  اسمیرنوف -کولموگروف  

 
Statistic df ضریب Statistic df ضریب 

 918/0 30 984/0 200/0 30 092/0 پرسشنامه

 منبع : یافته های پژوهش

 

 پاسخ به سواالت پژوهش 
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از آزمون  فرسوده محدوده مورد مطالعهمحالت بافت برای سنجش و پاسخ به پرسش در جهت بررسی چالش های 

T-Test  استفاده می نماییم. بدین منظور پس از وارد نمودن داده ها در نرم افزارspss  و بدست آوردن ضریب آزمون

اقدام  T-Studentکه در جدول به طور کامل نمایش داده شده است. با قرار دادن اعداد بدست آمده مربوط با آزمون 

 سواالت می پردازیم. به سنجش و پاسخ

 سوال اول

 باشد؟از شرایط مناسبی برخوردار میمحدوده مورد مطالعه آیا ویژگی های بافت کالبدی  -

فرسوده در بدو امر با انجام آزمون اقدام به دستیابی حد میانه برای نمرات بدست آمده مربوط به ویژگی های بافت 

 شد.  محدوده
 Statistics(: 1جدول)

Statistics 

   بافت

N Valid 30 

Missing 0 

Mean 18.20 

Median 18.00 

Mode 16 

Std. Deviation 3.101 

Minimum 13 

Maximum 23 
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  ی محدودهبافت کالبد(: 2جدول)

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

13 2 6.7 6.7 6.7 

14 1 3.3 3.3 10.0 

15 2 6.7 6.7 16.7 

16 7 23.3 23.3 40.0 

17 1 3.3 3.3 43.3 

18 5 16.7 16.7 60.0 

19 2 6.7 6.7 66.7 

20 1 3.3 3.3 70.0 

21 4 13.3 13.3 83.3 

23 5 16.7 16.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

و کمترین  40در سواالت مربوط عدد با استفاده آزمون تی تست مستقل با توجه به اینکه باالترین نمره قابل دستیابی 

است ولی با توجه به آزمون انجام شده  24میانگین قابل اعتنا در این بخش عدد  .می باشد 8نمره قابل دستیابی عدد 

است و عالوه بر آن ضریب  24می باشد که کمتر از عدد  2/18جهت پاسخ به جواب سوال عدد میانگین بدست آمده 

Sig. (2-tailed)  05/0عدد صفر را نشان می دهد که از حد تعیین=α  کوچکتر است و می توان به سوال چنین

 از شرایط مناسبی برخوردار نیستند. بافت فرسوده محدودهجواب داد که ویژگی های کالبدی 

 

 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error Mean 

 566. 3.101 18.20 30 1سوال 
 

 Test Value = 0 

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

 4.64- 6.96- 5.800- 000. 29 10.246- 1سوال 

 منبع: یافته های پژوهش
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 سوال دوم:

بافت رفاهی الزم برای ساکنین تأمین نشده و بر میزان رضایتمندی آنها از سکونت  -آیا خدمات عمومی -

 ؟تأثیر منفی گذاشته استفرسوده 

در بدو امر با انجام آزمون جهت پاسخ به سوال اقدام به دستیابی حد میانه برای نمرات بدست آمده از سواالت 

 شد.  محدودهرفاهی  -مربوط به خدمات عمومی

 

Statistics 

   خدمات

N Valid 30 

Missing 0 

Mean 36.20 

Median 36.50 

Mode 37 

Std. Deviation 3.101 

Minimum 28 

Maximum 43 

 

و کمترین نمره قابل دستیابی  75با استفاده آزمون تی تست مستقل با توجه به اینکه باالترین نمره قابل دستیابی عدد 

است ولی با توجه به آزمون انجام شده عدد میانگین بدست  45می باشد میانگین قابل اعتنا در این بخش عدد  15عدد 

عدد صفر را نشان می دهد  Sig. (2-tailed)وه بر آن ضریب است و عال 45می باشد که کمتر از عدد  2/36آمده 

محدوده کوچکتر است و می توان پاسخ سوال را با توجه به آن تأیید نمود به این معنی در  α=05/0که از حد تعیین 

رفاهی الزم برای ساکنین تأمین نشده و بر میزان رضایتمندی آنها از سکونت در  –خدمات عمومی  مورد مطالعه

 تأثیر منفی گذاشته است. محالت بافت فرسوده این شهر
 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

 566. 3.101 36.20 30 سوال دوم

 



 4شماره 4، دوره1401هار بجغرافیا و روابط انسانی،                                 

470 
 

 Test Value = 45 

 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

 7.64- 9.96- 8.800- 000. 29 15.545- سوال دوم

 منبع: یافته های پژوهش

 

  محدودهرفاهی  –خدمات عمومی 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 28 1 3.3 3.3 3.3 

30 1 3.3 3.3 6.7 

32 1 3.3 3.3 10.0 

33 2 6.7 6.7 16.7 

34 2 6.7 6.7 23.3 

35 3 10.0 10.0 33.3 

36 5 16.7 16.7 50.0 

37 6 20.0 20.0 70.0 

38 3 10.0 10.0 80.0 

39 3 10.0 10.0 90.0 

40 1 3.3 3.3 93.3 

41 1 3.3 3.3 96.7 

43 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 نتیجه گیری

ایران است.  در ویژه به و توسعه حال در کشورهای شهرهای در جدی مشکالت مسائل از یکی فرسوده بافت

 مشکالت دفع معماری، و فضایی های ناهنجاری باریک، و تنگ معابر ناایمن، و استاندارد غیر مصالح وجود

 شهرهای قدیمی مرکز در فرسوده بافتهای در اصلی مشکالت از کوچک فضاهای در جمعیت تراکم و فاضالب

 و ضعف ساختاری دلیل به تنها و زیاد وابستگی های وجود با بومی ساکنان از بسیاری شده باعث که است
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مهاجران روستایی و حتی اتباع  و بومی غیر ساکنان استقرار زمینه بافتها این از مهاجرت با ها محله این کارکردی

 یکیبیگانه نظیر افاغنه را فراهم کنند. این مسئله خود باعث تشدید تخریب و فرسودگی بناها این بافتها شده است. 

 عوامل تحلیل از حاصل است. نتایج گرفته آن را فرا ای گسترده فرسوده می باشد که بافتشهر بابل  مناطق، از این

 شهر بابل نوسازی و ساماندهی بافت فرسوده  احیا، برای استراتژی چهار قالب در تهدید و فرصت و ضعف قوت،

 در ذینفع های گروه و ساکنان های قابلیت و ها توانایی از استفاده تدوین تهاجمی استراتژی بخش گردید. در ارائه

تحوالت شهرنشینی در دهه های اخیر با تغییرات در انتها می توان چنین نتیجه گرفت که  گردید. ارائه بافت نوسازی

راهکارهای متناسب برای بهسازی، ساماندهی و رفع معضالت بافت عمده در بافت های شهری همراه بوده است. 

های فرسوده بسته به نوع مسئله، وسعت و شدت آن متفاوت است. از این رو بایستی برای ارائه راهکارها مناسب به 

افت بررسی مسئله و شناسایی ابعاد، وسعت و شدت آن پرداخته و عالوه بر آن زمینه های اولیه و علل شکل گیری ب

های فرسوده و نحوه ارتباط کالبدی و اجتماعی آن با بخش های مجاور را مورد تدقیق قرار داد. شرایط و ویژگی های 

کلی شهر، سیاست های کالن موجود و امکانات خاص، هریک می توانند در انتخاب راهبردهای مواجه با بافت های 

پرداخته  شهر بابلبیرونی و درونی برای بهسازی بافت های فرسوده موثر واقع شود. در این پژوهش به بررسی عوامل 

از دوران پیدایش اولیه رشد نامنسجم و درهم تنیده ای داشته است و  شهراین  بافت مرکزیشد و می توان گفت 

مشکل بافت فرسوده در این محالت بیشتر به مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باز می گردد، لذا می توان با اجرای 

استراتژی های حاصل از این پژوهش و مشارکتی کردن آنها زمینه توسعه، بهسازی و ساماندهی این محالت را فراهم 

 ساخت.

 

 بابل شهر(: راهبردهای نهایی بهسازی و ساماندهی بافت فرسوده 7جدول)

 SWOT (Sنقاط قوت) (Wنقاط ضعف)
 

 

 ماتریس

ــاتریس  ــدول مـ ــل در جـ ــابی عوامـ ارزیـ

تأثیرگـــذار برکارکردهـــا، بافـــت  بیرونـــی

ــالت   ــوده مح ــهرفرس ــل ش ــورد 10، باب م

 شناسایی شد.

ــل   ــابی عوامـ ــاتریس ارزیـ ــدول مـ در جـ

ــی ــت    داخل ــا، باف ــر کارکرده ــذار ب تأثیرگ

ــالت   ــوده مح ــل فرس ــهر باب ــورد 10، ش م

 شناسایی شد.

 

 (Oفرصتها) (SOاستراتژیهای تهاجمی) (WOاستراتژیهای بازنگری)

بهره مندی از تسهیالت الزم برای  -

مشارکت سازمان های غیردولتی و مردمی در 

فرایند تهیه، اجرا ونظارت طرحهای مرتبط با 

 بافت.

افزایش منزلت اجتماعی مردم بافت از  -

طریق تعامل در فضاهای فراغتی و تغییر در 

مالی بلند مدت و بدون اعطای تسهیالت  -

بهره به ساکنین بافت جهت مشارکت در 

ساماندهی و مقاوم سازی بافت های فرسوده 

 در این محالت.

بکار بردن سیاست های حمایت از  -

شهروندان در راستای بازآفرینی بافت های 

 فرسوده.

ــابی   ــاتریس ارزی ــدول م درج

ــر    ــاکم ب ــارجی ح ــل خ عوام

ــن    ــوده ای ــت فرس ــهرباف  ش

ــل ــیح داده   باب ــت توض فرص

ــه از    ــت ک ــده اس ــا  1Oش ت

10O .لیست شده اند 

 خارجی

 عوامل داخلی
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نگرش افراد ساکن این محالت به بافت از 

 بازآفرینی.طریق راهکارهای فرهنگی و 

توجه مدیران و برنامه ریزان شهری به  -

سیمای بصیرتی از طریق طرحی مناسب در 

 بافت.

فراهم سازی زمینه همکاری افراد ساکن  -

در محله شهر در جهت بکارگیری فناوری 

نوین در رفع مسائل و مشکالت کالبدی، 

اجتماعی و اقتصادی مردم ساکن در بافت 

 فرسوده.

افزایش تعامالت نهادهای مدنی باهدف  -

ایجاد بسترسازی برای مشارکت مدنی به 

وری که فرایند برنامه ریزی با مردم انجام ط

 شود.

تقویت رفتارهای اجتماعی ساکنین بافت  -

 ها با دیگر واحدهای همسایگی مجاور.

ایجاد فضاهایی با کارکرد فراغتی و  -

عمومی جهت کارایی بهتر و اثر بخشی 

 بربافت.

 (Tتهدیدها) (STتنوع) استراتژیهای (WTتدافعی) استراتژیهای

ــر    - ــال نظ ــردی و اعم ــند راهب ــدوین س ت

نیروهــای اجتمــاعی مــوثر در بــازنگری    

قـــوانین و مقـــررات جهـــت ســـاماندهی 

ــا     ــودن نهاده ــزم نم ــوده و مل ــت فرس باف

 اجرای آن.برای رعایت و 

ــومی،   - ــاهای عمـ ــری از فضـ ــره گیـ بهـ

ــودن    ــد نم ــترک و پیون ــزی مش ــه ری برنام

ــزایش    ــرای اف ــا ب ــه ه ــد فضــایی محل کالب

 تعامالت.

ــروت   - ــدمات و ثـ ــه خـ ــع عادالنـ توزیـ

 باتاکید بر برنامه ریزیهای عدالت خواه.

ــاز و     - ــمیم سـ ــای تصـ ــاهش نهادهـ کـ

تصــــمیم گیــــر و تشــــکیل کــــارگروه  

ظـارت بـر   متخصص در زمینـه تسـریع و ن  

امور مربـوط بـه بافـت فرسـوده و اجـرای      

 آن.

رعایـــــت ضـــــوابط اســـــتانداردهای  -

ــهری و   ــای شــ ــازی در طرحهــ شهرســ

اجرای برنامه هـای مقـاوم سـازی و بهبـود     

ــوانح محیطــی و   ــر س ــا در براب ــی بناه ایمن

 مصنوعی.

بــه کــارگیری ضــوابط و راهبردهــای     -

ــت    ــا واقعی ــابق ب ــی و مشــارکتی مط اجرای

سـت و اطـالع رسـانی    در طرح هـای فراد 

آن بــه مــردم جهــت کــاهش آســیب هــای 

 محیطی و انسانی.

ــز    - ــاده راه در مراک ــای پی ــاد محوره ایج

 ارتباطی بین محله و بافت فرسوده.

ــین   ــارکت در بـ ــاهی و مشـ ــزایش آگـ افـ

ــاوره    ــات و مش ــزاری جلس ــا برگ ــردم ب م

 های عمومی در مراسم ها.

در جــدول مــاتریس ارزیــابی 

ــر    ــاکم ب ــارجی ح ــل خ عوام

ــوده  ب ــت فرسـ ــدوده افـ محـ

، نقــاط تهدیــد مــورد مطالعــه

توضیح داده شـده اسـت کـه    

لیســت شــده   10Tتــا  1Tاز

 اند.

 نتایج حاصل از پژوهش مأخذ:
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الزم به ذکر است که تجزیه و تحلیل فوق تنها، موقعیت استراتژیک را در یک مقطع زمانی مشخص، روشن می سازد. 

زمانی، با توجه به این موضوع که شرایط محیطی )داخلی و خارجی( پویا بوده و دائماً لذا به منظور دنبال نمودن روند 

در حال تغییر و دگرگونی می باشد، الزم است روند تحوالت مورد بررسی قرار گرفته و در مقاطع مختلف زمانی، 
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 که درآینده ممکن است رخ دهند را بررسی و پیش بینی نمود.

 

 

 منابع
، 9(، مالکیت مسکن و تأثیر آن در سازمانیابی و فضای شهری، فصلنامه معماری و شهرسازی، شماره 1369اعتماد، گیتی) .1

 .45-33صص

 ، تهران.296انتشارات دانشگاه هنر، ص (، شهر، ترجمه علی اشرفی، 1377باستیه، ژان، درز برنار) .2

های مسکن روستایی در ایران.  (، تحلیلی بر روند تغییرات برخی ویژگی1389بدری، سیدعلی، سیروس، موسوی. ) .3

 .14-1المللی جغرافیدانان جهان اسالم، ایران، زاهدان، صص  مجموعه مقاالت چهارمین کنگره بین

مطالعه موردی  SWOTهای کمی و کیفی مسکن روستایی با استفاده از مدل  (، تحلیل شاخص1388پارسا، نیره) بصیری .4

 روستاهای استان همدان، اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.

یی، شماره (، تحلیلی بر وضعیت مسکن روستایی در استان کرمانشاه، مسکن و محیط روستا1390اهلل) بهرامی، رحمت .5

 .104 -95، صص 134

، صص 106مروری دوباره بر مسکن، فصلنامه مسکن و انقالب، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، شماره (، 1383جبیب، فرح) .6

14-29. 

های روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد، مسکن های کیفیت زندگی در سکونتگاه(، بررسی شاخص1390حیدری، علی) .7

 .66-51، صص 30، جلد 136(12ه)و محیط روستا، شمار

 .172 -1ریزی مسکن، انتشارات سمت، چاپ اول، صص (، برنامه1379پورمحمدی، محمدرضا. ) دالل .8

 (، مبانی نظری وعملی پژوهش در علوم انسانی و علوم اجتماعی، انتشارات رشد، تهران.1384دالور، علی) .9

، 68-67، فصلنامه جمعیت، شماره 1385ایران در سال های جمعیتی مسکن  (، بررسی شاخص1388ستارزاده، داوود. ) .10

 .79-57صص 

های توسعه ¬های مسکن روستایی در ایران، همایش سیاست-(، ارزیابی و تحلیل ویژگی1387پور، محسن. ) سرتیپی .11

 .1387مسکن در ایران، وزارت مسکن وشهرسازی، مهر ماه 

تحلیل فضایی وضعیت مسکن روستایی در استان کهگیلویه  (،1389صیدایی، سید اسکندر، صدیقه کیانی و زهرا سلطانی) .12

 .27-1، صص 2های روستایی، سال اول، شماره  و بویر احمد، پژوهش

ریزی مسکن، نشریه هنرهای زیبا، شماره ¬های مسکن در فرایند برنامه (، جایگاه شاخص1383عزیزی، محمد مهدی) .13

17 ،31-42. 



 4شماره 4، دوره1401هار بجغرافیا و روابط انسانی،                                 

474 
 

های مسکن شهری در ایران، نشریه هنرهای زیبا،  اه و دگرگونی شاخص(، تحلیلی بر جایگ1384عزیزی، محمد مهدی) .14

 .34-25، 23شماره 

(، الگوی مسکن روستایی: پژوهشی در معماری روستایی استان خراسان، دفتر دوم، تهران، 1372الحسابی، مهران) علی .15

 .12بنیاد مسکن انقالب اسالمی، ص 

های روستایی. مسکن و محیط روستایی،  ی فضای جمعی در سکونتگاه(، تجل1389الحسابی، مهران و نفسیه، نگارش) علی .16

 .38-29، صص 4، دوره 132شماره 

 .113های آماری چند متغیره، انتشارات طاق بستان، کرمانشاه، ص  (، اصول و روش1384فرشادفر، عزت اله) .17

ایران، مسکن و محیط روستا، (، بررسی کمبود مسکن در شهرهای 1386قرخلو، مهدی و محمد، اکبرپورسراسکانرود) .18

 .35-24، صص 119شماره 

، 1387های استان آذربایجان شرقی در سال ¬های مسکن روستایی شهرستان (، تحلیلی بر نابرابری1390قنبری، ابوالفضل) .19

 . 50-33، صص 136مسکن و محیط روستایی، شماره 

 اقتصادی، نشر فرهنگ صبا، تهران چاپ چهارم. -(، پردازش وتحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی1387کالنتری، خلیل) .20

(، راهنمای آسان تحلیل عاملی ترجمه محمد ولی علیئی و سید محمد سندسی، انتشارات دانشگاه امام 1381کالین، پاول) .21

 .69حسین، تهران، ص

 ی و سیاستریز-(، شاخص ها و مولفه های ضروری در برنامه1388لطفی، حیدر، علی احمدی و داود حسن زاده فرجود) .22

 . 128-105، صص 7گذاری مسکن روستایی در ایران، فصلنامه آمایش سرزمین، شماره

، مجله جغرافیا و روابط (19 کرونا) شهرها آینده ریزی برنامه و مدیریت شهری آوری تاب ، مفهوم1399مهردانش، گونا،  .23

 161-132 صفحه 1399 تیر 9 پیاپی شماره - 1 شماره ،3 انسانی، دوره

(، نقشه پنهان، دست آورد باورهای دینی در معماری تحلیل تأثیر تفکر اسالمی بر مسکن سنتی 1386مسائلی، صدیقه. ) .24

 کویری ایران: نمونه کرمان. پایان نامه دکترای تخصصی، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده معماری، دانشگاه تهران.

 نتایج کلی استان ایالم.  (، سرشماری عمومی نفوس و مسکن،1385مرکز آمار ایران. ) .25

ریزی توسعه مسکن در شهر ایالم، فصلنامه ¬های اجتماعی مسکن در برنامه (، بررسی نقش شاخص1382ملکی، سعید) .26

 .76-60، ص 104مسکن و انقالب، شماره 

(، بررسی وضعیت شاخص های اجتماعی مسکن در مناطق روستایی شهرستان اهواز. مسکن و محیط 1390ملکی، سعید) .27

 .49-32، صص 29، دوره 129ستایی، شماره رو

 
 


